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 0 تاراجإلا باتك

 . ضّوعب عفانملا ىلع درب دقع ةراجإلا

 .(ضويب عفانملا ىلع دري دقع ةراجإلا) :لاق

 نأل ؛هّزاوج ئبأي سايقلاو ءعفانملا عيب نع ةرابع ةغللا يف ةراجإلا نأل

 ام ىلإ كيلمتلا اشا ا و « ضوعب ةعفنملا هيلع دوقعملا

 .اهيلإ سانلا ةجاحل ' ارج ال ت دج ويس

 اوطنعأ» :مالسلاو ةالصلا هبله لزق وهو ءٌراثآلا اهتحصب تدهش دقو

 ."”(هقرع فج نأ لآ َريجألا

 ."«ّرجأ همِلْعْيلف ًاريجأ ٌرجاتسا نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .ةراجإلا دقع يأ .هانزوج :خسُت يفو «ةراجإلا يأ )١(

 قرط ةدع هلو )5١71(«: يقهيبلل ئرغصلا نئسلا «(71457) هجام نبا ننس (۲)

 بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا لاق امك ءاهعومجمب ئوقي نكل «لاقم اهنم لك يف
 ۳۸۳/١۷.. رينملا ردبلا ١79/5« ةيارلا بصن رظنيو . ۳

 قازرلا دبع فنصم ٥۹/۳ دمحأ دنسم «2177ص نسحلا نب دمحمل راثآلا (۳)

 )١١701١(. يقهيبلا ننس «هتراجإ هل مسيلف :ظفلب )١16١15(

 نأ الإ «حيحصلا لاجر دمحأ لاجر» :91/4 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 نم يقهيبلا هَّلَصَو» نكل ء«ها .«بسحأ اميف ديعس يبأ نم عمسي مل يعخنلا ميهاربإ
 رظنيو 287/7 مالسلا لبس عم مارملا غولب يف رجح نبا لاق امك ««ةفينح يبأ قيرط

 .55/7 ريبحلا صيخلتلاو ١١/5« ةيارلا بصن



 تاراجإلا باتك 3

 .ةمولعم ةرجألاو «ًةمولعم عفانملا نوكت ئتح ٌحصت الو

 .ةراجإلا يف ذ ةرجأ نوكي نأ زاج : عيبلا يف ًانمث نوكي نأ زاج امو

 ‹«ٰینکسلل رولا راجئتساك «ةدملاب ةمولعم ٌريصت ةرات عفانملاو
 .تناك ٍةدم يأ «ٍةمولعم ٍةدم ىلع دقعلا حصيف «ةعارزلل َنْيضَرألاو

 .ةعفنملا ثودح بّسَح ىلع ةعاسف ةعاس دقعنتو

 باجيإلا طبتريل ؛اهيلإ دقعلا ةفاضإ ىح يف ةعفنملا مام تميقأ ٌرادلاو

 .ةعفنملا دوجو لاح ًاقاقحتساو ًاكْلِم ةعفنملا قح يف ٌرِهظَي هّلمع مث «لوبقلاب

 .انيَور امل ؛(ةمولعم ةرجألاو «ةمولعم عفانملا نوكت ئتح ّحصت الو) :لاق

 راصف «ةعزانملا ىلإ يضفُت هلدبو هيلع دوقعملا يف ةلاهجلا نألو
 .عيبلا يف نَمشملاو نمثلا ةلايج#

 يف ةرجأ نوكي نأ زاج :عيبلا يف ًانمث نوكي نأ زاج امو) :لاق
 :عيبملا نمثب ربتعتف «ةعفنملا نمث ةرجألا نأل ؛ (ةراجإلا

 ذهف «نايعألاك ءاضيأ 5 ةرجأ حلصي :©"”عببلا يف ًانمث ٌحّلِصَي ال امو

 يلام فرق هلال ؛هريغ ةيحالص يفني ال ظفللا

 «ئنكسلل رودلا راجئتساك «ةدملاب ةمولعم ٌريصت ةرات عفانملاو) :لاق

 .(تناك ٍةدم يأ «ةمولعم ةدم ىلع ٌدقعلا حصيف «ةعارزلل َنيِضّرألاو

 «ةتوافتملا تايددعلاو تاناويحلاك «لاثمألا تاوذ نم تسيل ىتلا نايعألاك )١(

 .17/11 ةيانبلا .ًالصأ ًانمث حصت ال اهنإف

 .هيلإ راشم رضاح بوثب اراد رجأتسا نمک «نيعب ًانيع يأ (۲)



 ۷ تاراجإلا باتك

 هبوب : ْْبَص ىلع الجر رجأتسا نمک « ةيمستلاب ةمولعم عفانملا ريصت ةراتو

 ًةفاسم اهبكري وأ اوقف ًارادقم اهيلع ليحل ةباد رجأتسا وأ «هتطايخ وأ
j اهاّمس. 

 تناك اذإ ًامولعم اهيف ةعفنملا ٌرْدَق ناك :ةمولعم تناك اذإ ةدملا نأل
 .توافتت ال ةعفنملا

 ؛؟ترّصَق وأ ةدملا تلاط ءّروجت اهنأ ئلإ ةراشإ :تناك ودم يأ :هلوقو

 ."”ئسع اهيلإ ريع ققحتلو «ةمولعم اهنوكل

 .هللا همحر يعفاشلا فالخ هيفو

 ٌرجأتسملا يدي ال يك ؛ةليوطلا ةراجإلا زوجت ال يفاقوألا يف نأ الإ
 .راتخملا وه «نينس ثالث ىلع داز ام يهو ءاهكلم

 ىلع ًالجر رجأتسا نمك «"””ةيمستلاب ةمولعم عفانملا ٌريصت ةراتو) :لاق
 وأ ءًامولعم ارادقم اهيلع لوحي ةباد رجأتسا وأ «هتطايخ وأ «هبوث ْغْبَص

 .(اهامس ةفاسم اهبكري

 ردقلاو «ةطايخلا سنجو «هردقو .غّبصلا نولو «بوثلا نيب اذإ هنأل

 .دقعلا حصيف «ةمولعم ةعفنملا تراص :ةفاسملاو «هّسنجو «لومحملا

 جايتحالا ئسع :هريدقت ربخلاو مسالا نع ةدرجم تعقو انه :ئسع :ةملك )١(
 0 و و

 . ٠٠١/٠۳ ةيانبلا .كلذ نوبأي ةيبرعلا لهأو «عقي ةليوطلا ةدملا ىلإ

 ١١١/1١١. بلطملا ةياهن .ةنس نوثالثو «ةنسو «ةدم يأ :لاوقأ ةثالث هلف (۲)

 .ةراجإلا دقع سفنب يأ :17/17 ةيانبلا يف لاق :تلق .هسفنب :خسُت يفو (۳)

 .خّسشلا ىلإ راشأو «ةيمستلاب :ظفل 9/4 راكفألا جئاتن يف هداز يضاق حجرو ها



 تاراجإلا باتك ۸

 ًالجر رجأتسا نمك «ةراشإلاو نييعتلاب ةمولعم ةعفنملا ٌريصت ةراتو

 .مولعم عضوم لإ ماعطلا اذه هل ٌلقنيل

 راصقلا رابكساك لمعلا الع ادفع تركت دق ةراجإلا 4لاقي اترو

 .كرتشملا ريجألا يف كلذو ءًامولعم لمعلا نوكي نأ دب الو «طاًيخلاو

 نايب نم دب الو دخولا ريجأ يف امك «ةعفنملا ىلع ًادقع نوكت دقو

 .تقولا

 جاا نك هةراشالاو حلاو الفم لا يفت نا لا

 ءهلقني ام هاَرأ اذإ هنأل ؛(مولعم عضوم ىلإ ماعطلا اذه هل لقنيل ًالجر

 هللاو ءدقعلا ٌحصيف «ةمولعم ةعفنملا تناك :هيلإ لّمحُي يذلا عضوملاو

 .ملعأ ئلاعت

 انت 3F يا



 باب
 e 7 يو

 د ىتم رجألا : یحتسسپ

 طرشب امإ :ةثالث ناعم دحأب ّقَحَتسُتو ءدقعلاب بجت ال ةرجألا

 .هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ ءطرَش ريغ نم ليجعتلاب وأ «ليجعتلا

 نإ 50 ناوي داب نو تقلا ت ا ةرجألا) قات

 .(هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ ءرطرَش ريغ نم ليجعتلاب وأ «ليجعتلا طرشب

 ةمودعملا عفانملا نأل ؛دقعلا سفنب كلمت :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 اميف مكحلا تبثيف ءدقعلا حيحصت ةرورض ؛ امك دوج وم تراک
 للا اا

 .انيِب ام ىلع « عفانملا ثودح بسح ىلع ًائيشف ًائيش دقعني دقعلا نأ :انلو

 ON : خست يفو (۱)

 نأو ۲٠/٠۳ ةيانبلا يف ينيعلا اذه ىلإ راشأو ءناعم ئدحإب :خسُت يفو (۲)

 .للعلا ئدحإ :ههجو

 .۱۹۷/۱۲ زيزعلا ()

 .هلباقي :خسنلا بلاغ يفو .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .عفانملا يأ )٤(



 2 و و

ww ۰اهئكسَي مل نإو ةرجألا هيلعف : َرادلا ٌرجأتسملا َضَبَق اذإو 0 ا و - -  . 

 .ةرجألا تَّطَقَس : هدي نم ٌبصاغ اهَّبَصَع نإف
5 5 2 1 5 5 

 . موي لك ةرجأب هبلاطي نأ رجّؤمللف : اراد رجاتسا نمو

 يف يخارتلا ةرورض نيف «ةاواسملا :اهيّيضق نيو «ةضواعم :دقعلاو
 ."”رخآلا لدبلا يف يخارتلا :ةعفنملا بناج

 .ةيوستلا ققحتل ؛رجألا يف كلملا تبث :ةعفنملا "”ئفوتسا اذإو

 .هلطبأ دقو «هل ًاقح تبنت ةاواسملا نأل ؛ لّجع وأ ليجعتلا طرش اذإ اذكو

 نأل ؛(اهنكسُي مل ناو ةرجألا هيلعف :َرادلا ٌرجأتسملا ّضَبَق اذإو) :لاق

 نع كالا مامه لحملا ميلست انمقأف 0

 تبثي عافتنالا

 لحملا ميلست نأل ؛(ةرجألا طق a اهل دا 0

 تاف :ثنكمتلا تاف اذإف «عافتنالا نم نكمتلل ؛ ؛ ةعفنملا ميلست اقم مق

 .رجألا طقسف .دقعلا خسفناو 17

 خاسفنالا ْذِإ ؛هرلقب ٌرجألا طقس :ةدملا ضعب يف بصغلا جو نإو

 هنأل ؛(موي لك ةرجأب هّيِلاطُي نأ ٍرجْوُمللف :ًاراد رجأتسا نّمو) :لاق
 .ةدوصقم ةعفنم ئفوتسا

 .ةرجألا يأ )000

 .رجأتسملا يأ (0)



 ١١ 3 ب ئتم رجألا

 . دقعلا يف قاقحتسالا تقو ني نأ الإ
 . ىضارألا ةراجإ كلذكو

 .ةلحرم لك ةرجأب هّبلاطُي نأ لاّمَجللف : ةكم ىلإ ًاريعب رجأتسا نمو
 . لمعلا نم عرفي ىتح هرجأب بِلاطُي نأ طاّيخلاو راّصقلل سيلو

 .ليجأتلا ةلزنمب هنأل ؛(دقعلا ىف قاقحتسالا تقو نيب نأ الإ)

 .اًني امل ؛(ىضارألا ةراجإ كلذكو) :لاق

 لك ةرجأب هبلاطُي نأ لاّمَجللف :ةكم لإ ًاريعب رجأتسا نّمو) :لاق
 .ةوصقم ةلحرم لك ريس نأل ؛(ٍةلحرم

 50 و و fA سلب 57 .
 ءاضقنا دعب الإ رجألا بجي ال :الوأ لوقي هللا همحر ةفينح وبأ ناكو

 مج هيلع لا نأكل احر فو لوف وهو ردا ا و لا
 دوقعملا ناك اذإ امك ءاهئازجأ ىلع ّرجألا عّروتي الف «ةدملا يف عفانملا

 . لمعلا هيلع

 ةعاس رجألا د ا لإ عوجرملا لوقلا هجوو

 ال نأ ىلإ يبضقت ةعاس لك يف ةبلاطملا نأ الإ «ةاواسملا ققحتل ؛ةعاسف

 .انركذ امب انردقف هب ررضتیف «هريغل غرفتي

 نم عرقي ئتح هرجأب بلاطي نأ طاّيخلاو راصقلل سيلو) :لاق

 .رجألا هب بجوتسُي الف «هب عقتنم ريغ ضعبلا يف ىف لمعلا نأل ؛(لمعلا

 .اًنيِب امل ؛غارفلا لبق رجألا بجوتسي ال :رجأتسملا تيب يف لِوَع اذإ اذكو



 ؟قَحتسُي تم رجألا ۱۲

 . ليجعتلا طرتشب ي نأ الإ

 قحتسي مل : : مهردي هقيقد نم زيف هتيب يف هل يخبل زاب رجأتسا نمو

 . رولا نم ٌربخلا جرخُي تح ّرجألا
 .هيلع نامض الو رجلا هلف : هلعف ريغ نم قرتحا مث ‹هجرخأ نإف

 .هيلع ُفْرَعلاف : ةميلولل ًاماعط هل َحّبطَيل ًاخاّبط رجأتسا نمو

 .مزال هيف طرشلا نأ رم اَمِل ؛(ليجعتلا طرتشي نأ الإ) :لاق

 5 :مهردب قيقد: نم زيف هنيب يف هل يخبل ازابتح رجاتسا نمو) :لاق

 .جارخإلاب لمعلا مامت نأل ؛(روُثتلا نم َرْبخلا جرخي ىتح رجألا قِحّتسي

 .ميلستلا لبق كالهلل ؛ هل َرجأ الف :جارخإلا لبق هدي نم طقس وأ «قرتحا ولف

 راص هنأل ؛(رجألا هلف :هلعف ريغ نم قرتحا مث ءهجرخأ نإف) :لاق
 ا
 .هتيب يف ناك ثيح ؛ عضولاب هيلإ املسم

 .ةيانجلا هنم جوت مل هنأل ؛(هيلع نامض الو)

 .هدي يف ةنامأ هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :"”هنع هللا يضر لاق

 الف هلع نر قتال وه ا هلو قو لقط ف اهو
 رجألا هاطعأو ءَربخلا هنّمَض ءاش نإو «ميلستلا ةقيقح دعب الإ أربي

 ؛(هيلع ْفْرَغلاَف :"”ةميلولل ًاماعط هل َحَبطَيل ًاخاَّبط رجأتسا نَّمو) :لاق

 .فرعلل ًارابتعا

 .هللا همصَع فيعضلا دبعلا لاق :خسُت يفو )١(

 .ةميلولا ماعط :خسُن يفو (۲)



 ؟قحتسي تم رجألا ۱۳ 0

 اذإ ةرجألا قحكسا : مولعم نبل يف ان هل برضيل ًاناسنإ رجأتسا نّمو
e 

 .اهج رشي یتح اهقِحَتسَي ال : رالف

 سبحي نأ هلف : غاّبصلاو راّصقلاك «نّيَعلا يف ٌرثأ هلوَعل عناص اکو

 .رجألا يِفوتسي ئتح نيعلا

 قحا :مولعم ِنَبْلِم يف "بل هل برضيل ًاناسنإ رجأتسا نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هماقأ اذإ ةرجألا

 ذا ءهلمع مامت نم جيرشتلا نأ 0 ا و

 .رونتلا نم زبخلا جارخإك راصف «هّلبق داسفلا نم ْنَمْؤُي ال

 .هيلع صني مل اميف ٌربتعملا وهو ءًافْرُع هالوتي يذلا وه َريجألا نألو

 لمع جيرشتلاو «ةماقإلاب مت دق لمعلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 «لمعلا عضوم ئلإ لقنلاب جيرشتلا لبق هب عفتني هنأ ئرت الأ «لقنلاك «ٌدئاز

 .ريثتنم نيط هنأل ؛ةماقإلا لبق ام فالخب

 .جارخإلا لبق هب عقم ريغ هنأل ؛رْبْخلا فالخبو

 أ هلف 0 راّصقلاك ءَنْيَعلا يف ٌرثأ هليَعل عناص لکو) :لاق

oaر فضَو مرا نأل ا  

 )١( ةيانبلا .يّللا ٌرجآلا وهو هَل :عمج ۱۳ /۲۸.

 )١( ةيانبلا .ضعب ئلإ اهضعب مضب كلذو «هدّضني يأ 79/17.



 ؟قحتسي ىتم رجألا ۱٤ 6 4 2و

 .هلّرجأ الو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع نامض ال : هدي يف عاضف «هسَبَح ولو

 ءرجألل َنيعلا سحب نأ هل سيلف : نيعلا يف ٌرثأ هلِوَعل سيل عناص لكو

 . حالملاو لاّمحلاك

 همحر ةفينح يبأ دنع هيلع نامض ال :هدي يف عاضف .هسبح ولو) :لاق

 .هدنع ناك امك «ةنامأ يقبف «سبحلا يف ًادعتم ريغ هنأل ؛(هلل

 .ميلستلا لبق هيلع دوقعملا كالهل ؛(هل ّرجأ الو)

 «سبحلا لبق ةنومضم تناك ْنيعلا :هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنعو

 3 «هل َرجأ الو «لومعم ريغ هتميق هنمض ءاش نإ :رايخلاب هنكل ءهدعب اذكف

 لاعبا هللا اق نإ و E رس فنا

 َنيعلا سي نأ هل سيلف :نيعلا يف ٌرَأ هلوَحل سيل مناص لكو) :لاق
 مئاق ٌريغ وهو «لمعلا سَ هيلع دوقعملا نأل ؛(حآلملاو لاّمَحلاك ءرجألل

 .سبحلا ةيالو هل سيلف «هسْبح ٌروصتُي الف «نيعلا يف

 .لمحلا ٌريظن :بوثلا لْسَغو

 «لئعجلا ءافيتسال ؛هسْبَح قح ٌدارلل نوكي ثيح «قبآلا فالخب اذهو

 «هنم هعاب هّنأكف ءهايحأ دقو .كالهلا فرش الع ناك هنأل ؛هلمعل رثا الو

 جلا قلق

 .هللا مهمحر ةثالثلا انئاملع بهذم :هانركذ يذلا اذهو

 ميلستلا عقو هنأل ؛ نّيهجولا يف سبحلا قح هل سيل : هللا همحر ٌرفز لاقو

 :سْبحلا قح طقسيف «هكلوب عيبملا لاصتاب



 ١ ؟ٌقَحَتسُي تم رجألا سس ياو

 .هريغ لمعتسي نأ هل سيلف : هسفنب لَمعَي نأ عناصلا ىلع طّرَش اذإو

 .هلمعي نم رجأتسي نأ هلف : لمعلا هل َقّلطأ نإو

 وه نكي ملف «لمعلا ميلست ٍةماقإ ةرورض :لَحَملاب لاصتالا نأ :انلو

 ENE حور دع سرع انك
 .عئابلا اضر ريغب يرتشملا

 لمعتسي نأ هل سيلف :هسفنب لمعي نأ عناصلا ئلع طَرَش اذإو) :لاق
 ةعفنملاك «هئيع ُقَحَتِسُيف «هنيعب لحم يف لمعلا هيلع دوقعملا نأل ؛(هريغ

 ةوحتسملا نأل ؛ (هلمعَي نم رجأتسي نأ هلف :لمعلا هل قَلطأ نإو) :لاق

 ءافيإ ةلزنمب «هريغب ةناعتسالابو «هسفنب هؤافيإ نكمُيو «هتمذ يف َلَمَع

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيدلا

 #3 9 م ا



 لصف ۱٦
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 لصف

 ٌدَجوف «بهذف «هلايوب ءيجيف «ةرصبلا ىلإ بهذيل ًالجر رجأتسا نّمو
 . هباسحب رجألا هلف : يِقب نم ءاجف «تام دق مهّضعب

 .هباوجب ءيجيو «ةرصبلاب نالف ىلإ هباتكب بهذيل هّرجأتسا نإو
 .هل ّرجأ الف : هَّدَرْف «ًاتيم ًانالف َدَجّوف بهذف

 .باهذلا يف ٌرجألا هل : هللا همحر دمحم لاقو

 لصف

 رجألا مامت قاقحتسا مدع نايب يف

 «بهذف «هلايعب ف «ةرصبلا ىلإ بهذيل الجر رجأتسا نمو) :لاق

 ئفوأ هنأل ؛ (هباسحب رجألا هلف :يِقب نمب ءاجف «تام دق مهضعب دجوف

 .هردقب ضوعلا ٌقِحّتسَيف «هيلع دوقعملا ضعب
 .نيمولعم اوناك اذإ هذارمو

 «هباوجب ءيجيو «ةرصبلاب نالف ئلإ هباتكب بهذيل هرَجأتسا نإو) :لاق
 ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو «(هل رجأ الف :هدرف «ًاتيم ًانالف دجوف بهذف

 . هللا امهمحر فسوي

 َضعب ىفوأ هنأل ؛(باهذلا ىف ٌرجألا هل :هللا همحر دمحم لاقو)
oنم هيف اّمِل ؛هب لباقم رجألا نأل اذهو «ةفاسملا عطق وهو «هيلع ٍدوقعملا - 2 ت 2  

 .هتنؤم ةفخل ؛باتكلا لْمَح نود «ةقشملا



 ۱۷ رجألا مامت قاقحتسا مدع نایب يف

 ًانالف دجوف «بهذف «ةرصبلاب نالف ىلإ ٍماعطب بهذيل هرجأتسا نإو

 .ًاعيمج مهلوق يف هل ّرجأ الف : هدرف «ًاتيم

 ووا لا نهال تالا تك هلع ر

 «هضقل دقو «هب ٌقَلَعم مكحلا نكل «باتكلا يف امب ٌملعلا وهو «هيلإ

 .ةلأسملا هذه يلت يتلا ةلأسملا يهو «ماعطلا يف امك «رجألا طقسيف
 5 2 ت

 :داعو «ناكملا كلذ يف باتكلا كرت نإو «باهذلاب رجألا قحتسي

 .لمعلاب ضقتني مل لمحلا نأل ؛عامجإلاب

 دجوف «بهذف «ةرصبلاب ٍنالف ىلإ ماعطب بهذيل هرجأتسا نإو) :لاق

 ميلست ضقت هنأل ؛(ًاعيمج مهلوق يف «هل ّرجأ الف :هّدرف ءأتيم ًانالف

 ناف الإ ماعطلا د وعول +هيلع و وتمملا
 دوقعملا نأل ؛هللا همحر دمحم لوق ىلع '”باتكلا ٍةلأسم فالخب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو رم ام ىلع «ةفاسملا عطق :كانه هيلع

 E د د #* *

 .يدعس ةيشاح .باتكلا لُمَح يأ )١(



 باب

 باب

 ايف افالخ نوكي اهو رجب ال امو ةراجلإلا "نم رجب ام

 اهيف لمعي ام ني مل نإو ىنكّسلل تيناوحلاو ٍرْودلا ٌراجئتسا ٌروجبو
 .ًاناّحط الو ًاراّصق الو ًادادح ُنُكْسَي ال هنأ الإ «ءيش لك َلِمعَي نأ هلو

 .ةعارزلل يضارألا ٌراجئتسا ٌروجيو

 باب

 اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم ٌروجي ام

 لمعي ام نيش مل نإو ئنكسلل تيناوحلاو رودلا راجئتسا ٌزوجيو) :لاق

 «توافتي ال هنإو «هيلإ فرصتَيف «ىنكسلا :اهيف فراعتملا لمعلا نأل ؛(اهيف

 .قالطإلل ؛(ءيش لك َلِمعَي نأ هلو) «دقعلا حصف

 ًاررض هيف نأل ؛(ًاناَحط الو ًاراصق الو ًادادح کسی ال هنأ الإ)

 0 یھ ينا لإ ءةلالد اهءارو امب دقعلا دّيقتيف ءءانبلا نوي هنأل ؛ًارهاظ

 هاا ريصيف 0 :كلذ

2 
 د 4

 ةدوصقم ةعفنم اهنأل ؛(ةعارزلل يضارألا ٌراجئتسا ٌروجيو) :لاق
¢ 

 .اهيف ةدوهعم

 .مضلاو حتفلاب خسْنلاو ءاهِحْنَفو «ءايلا مض ٌزاوج 78/17“ ةيانبلا يف حجر )١(

 .ه۹۸۱ ةخسن ىف تبثم :هب ًايضار ريصيف :كلذ ّىمسي نأ الإ :هلوق (۲)



 و و

 14 اهيف افالخ نوكي امو .زوحي ال امو ءةراجإلا نم ٌروجي ام
 ڪڪ جوجو

 . كلذ طرتشي هب مل نإو قيرطلاو «برشلا رجأتسمللو

 .اهيف ٌعِررَي ام يمسي ئتح دقعلا حصي الو

 . ءاش ام اهيف ٌَعَرْرَي نأ ئلع : لوقي وأ

 ةراجإلا نأل ؛(" كلذ طرتشي مل نإو .قيرطلاو «برشلا رجأتسمللو)

 .دقعلا قّلطُم ىف نالخديف « "مهب الإ لاحلا يف عافتنا الو « عافتنالل دقت

 «لاحلا يف عافتنالا ال «ةبقرلا كلم "”هنم دوصقملا نأل :عيبلا فالخب

 نالخدي الف «ةراجإلا نود «ةخسلا ضرألاو «“*شحجلا عيب زوجي ئتح

 یا ي ذ رم دقو را ر نتا

 تا وا TT ءاهريغلو ةعارزلل

 .ةعزانملا

 دقف :هيلإ ةرّيخلا ضف امل هنأل ؛(ءاش ام اهيف عري نأ ىلع :لوقي وأ)

 .ةعزانملا ىلإ ةيفنملا ةلاهجلا تعفترا

 )١( ص يدتبملا ةيادبو 271415 ةخسن يف تبثم :كلذ طرتشي هب مل نإو :هلوق 0560.

 .ةميدقلا ةيادهلا تاغ ىف تم اعلا ىف: لوف )1(

 .هيف :خسُن يفو (۳)

 يف هب عفتني مل نإو ةدالولا تقو ولو ٌريغص وهو هعيب زوجيف «رامحلا يأ (5)

 . 8/5 قئاقحلا نيييت رظني 0 «لاحلا

 ایش ت تبنت ال يتلا يأ (0)



 ع وع

 اهيف افالخ نوكي امو .زوجي ال امو ءةراجإلا نم ٌروجي ام ۳۰

 .ًارجش وأ ءالخن اهيف سرغيل وأ ءاهيف ينبيل ةحاسلا رجأتسي نأ ٌروجيو
 اهمّلسيو «َسْرَعلاو ءانبلا َمّلقَي نأ هَمِزَل : ةراجإلا ٌةدم تّضقنا اذإ مث

 . ةغراف هيلإ

 كلمتي ًاعولقم كلذ ةميق هل َمَرغَي نأ ضرألا ُبحاص ٌراتخي نأ الإ

 . اذهل ٌضرألاو ءاذهل ءانبلا نوكيف «هلاح ئلع هكرَتب ئضري وأ

 وأ ءالخن اهيف سرغيل وأ ءاهيف ينبيل ةحاسلا رجأتسي نأ زوو لاق

 .يضارألاب ص ةعفنم اهنأل ؛ (ًارجش

 اهَمّلسيو «سْرّعلاو ءانبلا عَلي نأ همر :ةراجإلا ةدم تّضقنا اذإ مث) :لاق
 .ضرألا بحاصب ٌرارضإ :امهئاقبإ يفو ءامهل ةياهن ال هنأل ؛(ةغراف هيلإ

 رجأب كر ٠ ثيح لعب عرزلاو ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ ام فالخب

 .نيبناجلا ةياهو لكمان ءةمولعم ةياهن هل نأل ؛كاردإلا نامز ىلإ لثيلا

 ءًاعولقم كلذ ةميق هل م مرغي نأ ضرألا ؛ بحاص ّراتخي نأ الإ) :لاق

 .كلذ هلف "7

 ضرألا صقنت ةنث نأ الإ «رجشلاو نمرغلاو “ ”ءانبلا بحاص اضرب اذهو

 اقر ريغ اهل اخت : "يعل

 ؛(ذهل ”رهرألاو اهل ءانبلا نوكيف لاح العا كرك يهرب وال لاف
 .هيفوتسي ال نأ هلف «هل حلا نأل

 .ًاححصم ها/47 ةخسنو «ه١٣۷ ةخسن ىف تبثم :ءانبلا :ظفل )١(

 87/1١5. ةيانبلا .رجشلاو سرغلاو ءانبلا يهو «ةروكذملا ءايشألا هذه علقب يأ ()



 ۲١ اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو :ةراجإلا نم زوجي ام

 : ةبطر ضرألا يفو ةراجإلا ةدم تّضقنا اذإ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . علقت اهنإف

 . لّمحلاو «بوكرلل باودلا ٌراجئتسا ٌروجيو

 . ءاش نم بكري نأ هل زاج : بوکرلا قلطأ نإف
 .قلطأو سل ًابوث رجأتسا اذإ كلذكو

 ضرألا يفو ةراجإلا ةدم تّضقنا اذإ :«"”ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق

 .رجشلا هبشأف ءاهل ةياهن ال باطّرلا نأل ؛("”ئّلقُت اهنإف : بطر
 مرام ةه لا لاو برك ل اولا اا و لا

 ا

 المع ؛(ءاش نم بكري نأ هل زاج :بوكرلا قلطا نإف) :لاق

 بكري نأ هل نيل :ادحاو بكرأ وأ «هسفنب بر اذإ نكلو «قالطإلاب

 راصف «بوكرلا يف نوتوافتي سانلاو «لصألا نم ًادارم نّيعت هنأل ؛هريغ
 .هبوكر ىلع صن هنأك

 قاط ةا اًميق'(قلطاو نشل ايون ناسا اذإ كلذ لاف

 هلا يف سانلا توافتو «ظفللا

 .۲۱۷ضص )١(

 .ةمولعم ةياهن هل سيل يذلا «ميسربلا :اهل لاقي يتلا ()

 .عطقت :خسُت يفو (۳)

 .ءاش نم سبلي نأ وهو :قالطإلاب لمعلا زوجي يأ (5)



 اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم وجي ام ۲۲

 ريغ اهبكرأف «ٌنالف بوثلا سبل وأ «ٌنالف اهّبكري نأ الع : لاق نإو
 .ًانماض ناك : بِطَعف «هريغ هسبلأ وأ

 . لوعتسملا فالتخاب ُفِلَتخي ام لك كلذكو

 نكس طرش اذإ «لوعتسملا فالتخاب فلتخَي ال امو .ٌراقعلا امأف

 .هريغ نكسي نأ هلف : ٍدحاو

 a : لوقي نأ لثم «ةبادلا ىلع هّلِوحَي ًامولعم ًاردقو ًاعون مس نإو

 اهبكرأف «نالف بوثلا سيلي وأ «نالف اهّبكرَي نأ ىلع :لاق نإو) :لاق

 يف نوتوافتي سانلا نأل ؛(ًانماض ناك :بِطّعف «هريغ هسبلأ وأ «هريغ

 .هادعتي نأ هل سيلو «نييعتلا حصف وتا

 .انركذ امِل ؛(لمعتسملا فالتخاب فل ام لك كلذكو) :لاق

 نكس "'”طرش اذإ «ليعتسملا فالتخاب ْفِلتْخَي ال امو ءٌراقعلا امأف)

 .توافتلا ا ؛ديفم ريغ دييقتلا نأل ؟(هريغ نكسي نأ هلف :دحاو

 .هانركذ ام ئلع ۰« جراخ :ءانبلاب رضي يذلاو
5 . 2 0 
 :لوقي نأ لم ةبادلا نل هلي "امولعم اردقو اعوت مس نول لاق

 .حيحص امهالكو .طرش :ئرخأ يفو «خسُت يف طبضلا مت اذكه (۱)

 نأ :باوجلاو ءًاضيأ ناكسلا توافتي دق :لوقي نم لاؤس نع باوج اذه (۲)
 .40/317 ةيانبلا 0 يذلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ًامولعم : ظفل (۳)



 ضل اهبف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم ٌروجي ام
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0 
 .لقأ وأ ءررضلا ىف ةطنحلا لثم وه ام امحَي نأ هلف : ةطنح ةزفقأ ة :

 .مسمسلاو ريعشلاك

 . ديدحلاو حلملاك «ةطنحلا نم ٌرضأ وه ام لوحي نأ هل سيلو

1 00 TEU لثم اهيلع ليحَي نأ هل سيلف : هاّمس ًانطق اهيلع لوحَيل اهرجأتسا نإو 
 . اي هنو

 فصن نهض :ْتَبِطَعَف ءًالجر هعم َفَدْرأَف ءاهّبكريل اهرجأتسا نإو
78 0 00 

 «لقأ وأ ءررضلا يف ةطنحلا لثم وه ام لوحي نأ هلف :ةطنح ةزفقأ ةسمخ

 ًاريخ هنوكل وأ «توافتلا مدعل ؛نذإلا تحت لحد هنأل ؛(مسْمّسلاو ريعشلاك

 .لوألا نم

 ؛(ديدحلاو حلملاك «ةطنحلا نم رضأ وه ام لوحي نأ هل سيلو)

 .هيف اضرلا مادعنال

 لوحي نأ هل سيلف :هاّمس انطق اهيلغ لِمحَيل اهرجاتسا نإو) :لاق

 .(ًاديدح هنزو لثم اهيلع

 نم عضوم يف عمتجي ديدحلا نإف «ةبادلاب ٌرضأ نوكي امبر هنأل
 :اهرهظ لع طسبني طقلاو «اهرهظ

 َنِمض :تّبطعف الجر هعم فدرأف ءاهبكريل اهرجأتسا نإو) :لاق

 .(لفثلاب َربتعم الو ءاهتميق فصن



 اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم زوجي ام ۲٤

 َرثكأ اهيلع لَمَحَف «ةطنحلا نم ًارادقم اهيلع لمحيل اهرجأتسا نإو

 .لقثلا داز ام َنِمَّض : تَبِطَعَف «هنم

 .اهتميق لك نمضي زئنيحف : ةبادلا كلت لثم هقيطت ال ًالْمِح ناك اذإ الإ

 ,"”ةيسورفلاب هلهجل ؛يفيفخلا بكارلا "”لّهج اهُرِعَي دق ةبادلا نأل

 ا ؛ ليقثلا ا

 دع ربتعاف نزولا ف e الف «نوزوم ريغ يمدآلا نألو

 .تايانجلا ىف ةاتجلا ددعك «بكارلا

 اهيلع لَمَحَف «ةطنحلا نم ًارادقم اهيلع لوحيل اهرجأتسا نإو) :لاق
 0 هاد سو ل و هك ا 2 ها اسوء سس هل

 هيف نوذأم وه امب تّبِطَع اهنأل ؛(لقثلا داز ام نوض :تبطعف «هنم رثكأ
o 

 .امهيلع مسقناف «لّقثلا :ببسلاو «هيف نوذأم ٌريغو

 لك نمضي ٍظئنيحف :ةبادلا كلت لثم هقيطت ال ًالْمِح ناك اذإ الإ)

 .“ةداعلا نع هجورخل ؛ًالصأ اهيف نذإلا مدعل ؛(اهتميق

 .فلؤملا صن يف ينأيس امك «ملعلا هلباقي :لهجلا :تلق .لْمَح :خسُت يفو )١(

 .اهريغو «ريزولا وخأ ةخسن يف تبثم :ةيسورفلاب هلهجل :هلوق )١(

 يف هداز يضاق هشقانو ءناّبقلاب هنزو نكمي هنأ “57/١7 ةيانبلا بحاص نيب (۳)

 تانكمملا نم مّلاعلا يف دجوي ال هنإف ءاذه دارملا سيل هنأو ۲۹/۸ راكفألا جئاتن

 ال سو املا

 )٤( ةيانبلا .ةبادلا ةقاط نع هجورخل :خسُن يفو ٤۹/۱۳.



 Yo اهيف ًافالخ نوكي امو «زوجي ال امو «ةراجإلا نم ٌروجي ام

 ةفينح يبأ دنع َنِمض : تّبطَعف ءاهّبَرَض وأ ءاهياجلب ةبادلا حبك نإو
 . هللا همحر

 .ًافراعتم ًالعف َّلَعَف اذإ نمضي ال : الاقو

 ىلإ اهّدر مث ءةيسداقلا ىلإ اهب ٌرواجف ءةَرّيِحلا ئلإ اهرجأتسا نإو
 .نماض وهف : تقف مث «ةريحلا

 . ةيراعلا كلذكو

 يبأ دنع َنِوض :تَبِطَعَف ءاهّبرض وأ ءاهماَجِلب ةبادلا حبك نإو) :لاق

 و هيث د را 5 ارا ¢ تر و

 .هئمضَي الف «هنذإب ًالصاح ناكف «دقعلا قّلطم تحت
 عمو بوق معيب ل 0 5 ل 55 /

 قوسلا ققحتي ذإ «ةمالسلا طرشب دّيقم نذإلا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 .قيرطلا ىف رورملاك «ةمالسلا فصوب ديقتيف «ةغلابملل امه امنإو «هنودب

 اهّدر مث «ةيسداقلا ىلإ اهب ٌرّواجف «"'؟ةرّيِحلا ىلإ اهرجأتسا نإو) :لاق
 .نماض وهف :تقف مث «ةريحلا ىلإ

 .(ةيراعلا كلذكو

 ىهتنيل ؛ًايئاج ال ءًابهاذ اهرجأتسا اذإ :ةلأسملا هذه ليوأت :ليقو
<7 

 .ىنعم كلاملا دي ىلإ ادودرم دْوَعلاب ٌريصي الف «ةرّيجلا ىلإ لوصولاب ٌدقعلا

 نيبو هنيب عضومف :ةيسداقلا امأو «ةفوكلا نع ٍلْيِ سأر ىلع ةنيدم :ةريجلا )١(
 ۲۹۱/٤. «778/7 نادلبلا مجعم ٥٠/۱۳ ةيانبلا ءاليم رشع ةسمخ ةفوكلا



 اهبف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم ٌروجي ام 51
 و ڪج ج ج

 يف سو و

 هلثوب جرش جرَسب هجرسأو ءَّجْرّسلا ٌعّرتف جرس ارام ئرتكا نمو
 .هيلع نامض الف : قفف ءرّمحلا

 وشمس و

 .نمض : : ٌرمحلا هلثمب ُجَرسُت ال ناك نإو

 يف فلاخ اذإ عّدوملا ةلزنمب نوكيف :ًايئاجو ًابهاذ اهرجأتسا اذإ امأ
 .قافولا ىلإ داع مث «ةعيدولا

 .قالطإلا ىلع ىَرْجُم ''”باوجلا لب ءال :ليقو

 دعب ظفحلاب ّرمألا يِقبف ءادوصقم ظفحلاب ٌرومأم عدوملا نأ :قرفلاو

 ."”كلاملا بئان دي ىلإ ظفحلاب ٌدرلا لصحف «قافولا ىلإ دؤعلا

 ل لانها اع ارو ظفحلا ريصي :ةيراعلاو ةراجإلا يفو

 .حصأ اذهو ءدْوَعلاب أربي الف ءًابثان وه قبي مل :لامعتسالا عطقنا اذإف ءًادوصقم

 س رسب و «جرسلا َعَرَتف < رسب ًاراَمِح یرتکا نمو) :لاق
 هلوانت :لوألا لا ناك اذإ 0 ؛(هيلع نامض الف :َقْفَتف لا هلثوب

 ىف هيلع ًادئاز ناك اذإ الإ .' 000 دييقتلا ىف ةدئاف ال ذِإ «كلاملا نذإ

 ٠ .ةةايزلا بش ةف :نزولا

 نم نذإلا هلوانتي مل هنأل ؛(نِمَض :ٌرُمحلا هلثمب جرس ال ناك نإو)
 .افلاخم راصف «هتهج

 خسنلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :باوجلا لب ءال :ليقو :اذكه )١1(
 .باوجلا :ليقو :ةيطخلا

 .عدوملا يآ (؟)

 . هنيعب : ست يفو )۳(



 ۷ اهيف ًافالخ نوكي امو .زوجي ال امو .ةراجإلا نم ٌروجي ام

 .نِوَض : محلا هلثمب فك وت ال يفاكإب هَفكْوَأ نإو
 همحر ةفينح يبأ دنع نهض : رّمحلا هلثوب فكوُت يفاكإب هّفكْوأ نإو

 .هباسحب نمضي : الاقو هللا

 EY يف ذَحأف ءاذك قيرط يف ًاعاتم هل لوحبل ًالاّمح رجأتسا نإو

 يف انلق اّمِل ؛(ْنِمَض :ٌرّمحلا هلثمب فكوُت ال "”بفاكإب هَفَكْوَأ نإو) :لاق
 .ىلوأ اذهو ءجرّسلا

 همحر ةفينح يبأ دنع َنِمَض :رّمحلا هلثوب فكوُت يفاكإب هّقكوأ نإو)
 .(هباسحب نمضي :الاقو «هللا

 نوكيف «ءاوس ٌجرسلاو وه ناك :رّمحلا هلثمب فكوُت ناك اذإ هنأل
 .هب ًايضار كلاملا

 َضري مل هنأل ؛ةدايزلا نمضيف :نزولا يف جرّسسلا ىلع ًادئاز ناك اذإ الإ
 .هسنج نم ناك اذإ ىمسملا لمحلا يف ةدايزلاك راصف «ةدايزلاب

 هنأل ؛جْرّسلا سنج نم سيل فاكإلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .بوكرلل جّرسلاو «لّمَحلل

 ناكف رحألا هيلع ظسبي الام ةبادلا رهط لع امهدلخأ طستب اذكز
 .ةطنحلا هل طرش 7 ا لمح ا الام

 يف دخأف ءاذك قيرط يف "”اعاتم هل لوحيل ًالاّمح رجأتسا نإو) :لاق

 .جرسلا نم لقثأ وهو «رامحلا ىلع عضوي ام :فاكإلا )١(

 .اماعط :خسُت يفو 2714 ص ريغصلا عماجلا يف كلذكو «خس يف :ًاعاتم :اذكه (؟)



 اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم زوجي ام ۲۸

 هلف : َعّلَب نإو هيلع نامض الف :ٌعاتملا َكَلَهف «سانلا هكلسي هريغ قيرط
 .رجألا

 َنِمَض : ربل يف سانلا لوحي اميف رحبلا يف هّلَمَح نإو

 : لب نإو «هيلع نامض الف :©'”غاتملا َكَلهف «سانلا هكلسي هريغ قيرط
 .(رجألا هلف

 ٌريغ دييقتلا كلذ دنع نأل ؛توافت نّيقيرطلا نيب نكي مل اذإ اذهو

 دييقت هنإف «دييقتلا ةحصل ؛ْنمِضَي :توافت نيقيرطلا نيب ناك اذإ امأ

 ملف «ُسانلا هُكّلسي ًاقيرط ناك اذإ توافتلا ٌمدع َرهاظلا نأ الإ ءٌديفم
 ."”لصفب

 ييقتلا حص هنأل ؛َنِمّض :كلهف «سانلا هكلسي ال ًاقيرط ناك نإو
 اا راف

 .ةروص يقب نإو ىنعم فالخلا عفترا هنأل ؛ٌرجألا هلف :ّمّلَب نإو

 شخفل ؛(نمَض :ّرربلا يف سانلا هّلِمحَي اميف رحبلا يف هّلمَح نإو) :لاق
 .رحبلاو ّرَّبْلا نيب توافتلا

 .خسُنلا يف قباسلا فالتخالا بسحب اذهو :تلق .ماعطلا كلهف :خسُن يفو (1)

 لمحي نأ هاّمس يذلا عضوملا كلذ لإ َعاتملا َلاّمَحلا ْغّلِب يأ :ديدشتلاب (۲)
 .080/1» ةيانبلا .عاتملا ىلإ لعفلا دانسإ ىلع :فيفختلاب زوجيو «هيلإ

 ةيانبلا «توافتلاب نيقيرطلا نيب هللا همحر دمحم مامإلا لّصفي مل يأ (۳)

 .ليصقي مل :خسُت يف تطبضو 7



 ۲۹ اهيف ًافالخ نوكي امو .زوجي ال امو ءةراجإلا نم ٌروجي ام

 .ٌرجألا هلف : لب نإو

 ءاهصقت ام َنِوّض : ةبطر اهَعرَرف «ةطنح اهعرزيل اضرأ رجأتسا نّمو
 .هل ّرجأ الو

 ءاش نإف : ابق ةطاخف «مهردب ًاصيمق هطيخَيل ًابوث طايخ لإ مَقَد نمو
 هب ُرِواجُي ال .هلثم َرْجَأ هاطعأو .ءابقلا َذَخَأ ءاش نإو «بوثلا ةميق هنمَّض
 :امهزذ

 .ىنعم يفالخلا عافتراو ءدوصقملا لوصحل ؛(رجألا هلف : علب نإو)

 ام نهض :ةبْطَر اهَعَرَرَف «ةطنح اهعرزيل ًاضرأ رجأتسا نّمو) :لاق
 ءاهيف اهقورع راشتنال ؛ةطنحلا نم ضرألاب رض باطّرلا نأل ؛(اهَّصَقَن

 .اهّصَقَت ام نمضيف «رش لإ ًافالخ ناكف ءاهيقَس ىلإ ٍةجاحلا ةرثكو
 .هانررق ام ىلع «ضرألل بصاغ هنأل ؛(هل ّرجأ الو)

 :ءاَبق ةطاخف ءمهردب ًاصيمق هطيخَيل ًابوث طايخ لإ عقد نّمو) :لاق
 ال ؛هلثم َرْجآ هاطعأو «ءاّبقلا ذحأ ءاش نإو «بوثلا ةميق هنّمَض ءاش نإف

 .(ًامهرد هب ٌزِواجُي

 ؛صيمقلا ةيبش ناكف ءردحاو قاط وذ وه يذلا «2"”ّطْرقلا :هانعم :ليق
 ١ .صيمقلا لامعتسا لمعتسي هنأل

 م سو و

 .ةعفنملا يف "”نابراقتي امهنأل ؛ هقالطإ ىلع ّىَرَْجُم وه :ليقو

 )١( ةيانبلا رظني .ءاطلا مضي مهضعبو «يهات كي هترك :ةملك بيرعت ٠١/٥۷.

 ) )۲.ناتوافتي :خسُت يفو



 اهيف ًافالخ نوكي امو ءزوجي ال امو «ةراجإلا نم زوجي ام ۳٠

ene و. و او د. ىو ىو ا. هو هلو هو هو اه و هه هو ها هو و هه واه GC هو هه ها هاه Sa 

 فالح ءابقلا نأل ؛رايخ ريغ نم هنمضي هنأ :هللا همحر ةفينح ىبأ نعو

 ّ نجلا نش
 اذه نف سَو شي هزكل هجو نم ضيق هنآ :رهاطلا رر

 «صيمقلا عافتنا هب عفتنيو ءدّشي ال صيمقلا نأل ؛ًافلاخم نوكي هجولا

 بجي هنأ الإ ءءاش نّيتهجلا يأ ىلإ ليميف «ةفلاخملاو ةقفاوملا تءاجف

 ةقفاوملا ةهج روصقل ؛لثملا رجأ

 تاراجإلا رئاس يف مكحلا وه امك ءئّمسملا مهردلا هب زواجي الو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هين ام ىلع ءةدسافلا

 ؛رايخ ريغ نم نمضي :ليق :ءابقلاب َرأ دقو «ليوارس هطاخ ولو
 1 «ةعفنملا لصأ يف داحتالل ؟ريخي هن حصألاو «ةعفنملا يف توافتلل

 اذك ربحي هنإف :ًازوك هنم برضف «وبش نم تط برَضب را نمک
 .بآملاو عجرملا هيلإو «باوصلاب ملعأ هللاو «”اذه

 د د د ع

 تاعبط يف تبثم :دشُي ال صيمقلا نأل ؛ًافلاخم نوكي هجولا اذه نمف :هلوق )١(
 .ةميدقلا ةيادهلا

 .بهذلا هبشُي هنول نأل :ًاهّبش يمس امنإو 208/١7 ةيانبلا .ساحنلا نم ٌعون (۲)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح

 هطاخ اذإ اميف اذه اذك يأ :دارملاو ءانه اه :ئرخأ يفو ءانه :خسُت يفو (۳)

 اا0 وأ و ليوا



 باب 1١

 باب

 ةدسافلا ةراجإلا

 .عيبلا سفت امك «ةدسافلا طورشلا اهدسفت ةراجإلا

 . ئمسملا هب زواجي ال «لثملا ٌرْجَ : ةدسافلا ةراجإلا يف بجاولاو

 باب

 ةدسافلا ةراجإلا

 هنأل ؛(عيبلا لم دس امك ١ ةدسافلا طورشلا اهدسفت دسَمُت ةراجإلا) :لاق

 .خسفيو لاقُي دقع هنأ ئرت الأ «هتلزنمب

 :(نمسملا هي زواجي ل لثملا ٌرِجأ :ةدسافلا ةراجإلا يف بجاولاو) :لاق

 عيبب ًارابتعا ؛ْمَلَب ام ًاغلاب بجي :هللا امهمحر ””يعفاشلاو رفز لاقو

 .دسافلا ىف نايعألا

 ءاهيلإ مانا ةجاحل ؛دقعلاب لب ءاهسفنب موقتت ال عفانملا نأ :انلو

 ام ربتعيو هل عب دسافلا نأ الإ ءاهنم حيحصلا يف ةرورضلاب ىفتكيف

 دقف :دسافلا يف رادقم ىلع اقفتا اذإ امهنكل «ةداع حيحصلا يف ًالدب لّعِجُي

 هتيشاح يف يدعس ةمالعلا قلعو «ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم :ةدسافلا :ظفل )١(

 ها .دقعلا اهيضتقي ال يتلا يأ :هلوقب :طورشلا اهدسفت :هلوق ىلع ةيادهلا ىلع

 ٠٠٤/١. نيبلاطلا جاهنم (۲)



 ةدسافلا ةراجإلا ۳۲

 ءراحاو رهش يف حبحص دقعلاف : مهردب رهش لك ًاراد رجأتسا نمو

 . ةمولعم روهش ةلمج يمسي نأ الإ ءروهشلا ةيقب يف ساف

 رجؤملل نكي ملو «هيف دقعلا حص : يناثلا رهشلا نم ةعاس نكس نإف

 .رهشلا يضقني نأ ىلإ هجرخُي نأ

 ةدايز بجت مل :لثملا ٌرجأ ئمسملا نم ّصَقَت اذإو «ةدايزلا اطقسأ
 ا لا

 04 4 م 001 م 004

 ‹يلصألا بجوملا يهو ءاهسفن يف ةموقتم َنيعلا نأل :عيبلا فالخب

 .الف :الإو "نع لقتنا :ةيمستلا تص نإف
8 2 3 

 رهش يف حيحص دقعلاف :مهردب رهش لك اراد رجأتسا نمو) :لاق
S2 .و 

 .(ةمولعم روهش ةلمج يمسي نأ الإ ءروهشلا ةيقب يف ساف «راحاو

 ىلإ فرصنت :هل ةياهن ال اميف تلخد اذإ :لك :ةملك نأ لصألا نأل

 «هيف لقعلا حصف ءًامولعم دحاولا ٌرهشلا ناكف «مومعلاب لمعلا د ةدعاولا

 .حيحصلا رلقعلا ءاهتنال ؛ةراجإلا ضني نأ امهنم ردحاو لكل ناك :مت اذإو

 .ةمولعم تراص ةدملا نأل ؛زاج :ةمولعم روهش ةلمج ئّمس ولو

 نكي ملو «هيف لقعلا حص :يناثلا رهشلا نم ةعاس نكس نإف) :لاق

 ." رهشلا يضقني نأ ىلإ هجرخُي نأ رجوملل

 )١( ةيانبلا .ئمسملا ىلإ ةميقلا وه يذلا «يلصألا بجوملا نع يأ 531/17.

 )( .يناثلا رهشلا يأ



 نضر ةدسافلا ةراجإلا

 .ةعاس هِلّوأ ىف نکس رهش لك كلذكو
 رهش لك طسق نیبپ مل نإو زاج : مهارد ةرشعب ةَتس اراد رجأتسا نإو 7 هه ت و 1

 . ةرجألا نم

 امهيضارتب دقعلا مت هنأل ؛(ةعاس هلوأ يف نكس هش لك كلذكو

 .يناثلا رهشلا يف ىنكسلاب

 ضعب هيلإ لام دقو «سايقلا وه «"باتكلا» يف هركذ يذلا نأ الإ

 .هللا مهمحر خياشملا

 نم ئلوألا ةليللا يف امهنم ردحاو لكل ٌرايخلا ئقبي نأ :ةياورلا ٌرهاظو
 .جرحلا ضعب لوألا رابتعا يف ّنأل ؛اهيويو يناثلا رهشلا

 طق "نيب مل نإو زاج :مهارد ةرشعب هس اراد رجأتسا نإو) :لاق

 ةراجإك راصف «ميسقتلا نودب ةمولعم ةدملا نأل ؛(ةرجألا نم رهش لك

 .موي لك طسِق نییپ مل نإو "”زئاج هنإف «ردحاو رهش
 تقولا نم وهف :ًائيش مسي مل نإو ءىس امم ةدملا ءادتبأ ٌربتعُي مث

 هبشأف ءءاوسلا ىلع ةراجإلا ىح يف اهلك تاقوألا نأل ؛هرجأتسا يذلا
 .هل لَحَمب تسيل يلايللا نأل ؛موصلا فالخب «نيميلا

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ 15//57.

  )0سي مل :حش يفو
 ) )۳.ةزئاج :خسُت يفو

 .مسي مل :خسُت يفو (5) عم و



 ةدسافلا ةراجإلا ۳٤

 Gg d7 2 رو

 . ماجحلاو .مامحلا ةرجأ ذخأ زوجيو

 اهنأل ؛ ةّلِهألاب اهلك ةنسلا ٌروهشف :لالهلا ر ني قلا ناك نإ مث

 .لصألا يه

 وهو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع مايألاب لكلاف :رهشلا ءانثأ يف ناك نإو
 .هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور

 نأ :هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور وهو «هللا همحر دمحم دنعو

 رور الا راقب مايألا نأل ؛ةلهألاب :"”ىقابلاو « مايألاب :اهنم لوألا

 ."اهنم لوألا يف ةرورضلاو

 او رور مايألاب يناثلا “ى شبا : : مايألاب لوألا همت وتم هنأ : هلو

 .ةئسلا ريخآ ىلإ
 .قالطلا يف رم دقو «ةّدِعلا هريظنو

 .(ماّجَحلاو «مامحلا ةرجأ ذخأ ٌروجيو) :لاق

 .نيملسملا عامجإل ؛ةلاهجلا ربتعُت ملو «سانلا فراعتلف :ٌماّمَحلا امأ

 ٌنَسَح هللا دنع وهف :ًانَسَح نوملسملا هآر ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ."”(حيبيق هللا دنع وهف :ًاحيبق نوملسملا هآر امو

 )١( ةيانبلا .لوعفمللو ‹لعافلل ءانبلا ةغيص ىلع هطبض زوجي ۳ //10.

 )٨( .يناثلاو :خسُت يفو

 .ةنسلا نم يأ (؟)

 .ًادتبإ :اذكه ئرخأ خسُت يف طبضو «ةسيفن خست يف طبضلا مت اذكه (5)

 فوقوملا نم وهو .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع نسح دانسإب افوقوم يور )٥(



 o ةدسافلا ةراجإلا

 02 هم 2 جو

 .نآرقلا ميلعتو .ةمامإلا اذكو «جحلاو ءناذألا ىلع ٌراجئتسالا زوجي الو

 . هقفلاو

 ئطعأو « مجتحا ملسو هيلع هللا ئلص هنأ يور املف : ماجحلا امأو

 ."'”ةرجألا ماَجحلا

 .ًازئاج عقيف «مولعم رجأب «مولعم لمع ئلع ٌراجئتسا هنألو

 ا تع ةا دعا روي الوز + لاف
 را ۶ و و

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ثانإلا ىلع وزئيل الحف رجؤي نأ وهو

 .هيلع ةرجألا ذخأ ٌدارملاو « "”(سّيّتلا بع :"”تحّسلا نم نإ» o 6 ه ه2

 ميلعتو ءةمامإلا اذكو ءجحلاو «ناذألا ىلع ٌراجئتسالا زوجي الو) :لاق

 .(هقفلاو «نآرقلا

 هيلع ٌراجعتسالا زوجي ال :ٌملسملا اهب ٌصتخي ٍةعاط لك نأ :لصألاو

 .اندنع

 )۳٣۰۲( يناربطلل طسوألا مجعملا ,(35:8) دمحأ دنسم :عفرلا مكح هل يذلا

 يف ةدراولا ثيداحألاو ء(۷۷١٠) ملسم حيحص «(۲۲۷۸) يراخبلا حيحص )١(

 .14/18 ةيانبلا .ةخوسنم :ماجحلا بسك ميرحت

 .ه78١٠١ ةخسن ةيشاحو «ريزولا يخأ ةخسن ةيشاح .مارحلاو ثبخلا يأ (؟)

 .176/5 ةيارلا بصن رظنيو ء(۲۲۸۲) يراخبلا حيحص (۳)



 ةدسافلا ةراجإلا ۳٣

 ٠ و هو او او و د. هو GGG هاو او د. هه عه و وده ROSS o ولو ه هه و اه هه ټي # ®

 4 ت س 2 3 5

 ؛"ريجألا ىلع نيعتي ال ام لك يف حصي :هللا همحر ""'يعفاشلا دنعو

 .زوجيف «هيلع نّيعتم ريغ «مولعم لمع ىلع ٌراجئتسا هنأل

 . «هب اولكأت الو «نآرقلا اوؤرقا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو )۳ 3 000 7 8 ا
 ص و ا ع 5-5

 .(ًارجأ ناذألا ىلع ذخأت الف :ًانذؤم تِْخّتا نإو» :هنع هللا ىضر صاعلا

 الف «هّتيلهأ ربتعُت اذهلو «لماعلا نع تعفو :اتَّلصَح تم ةبرقلا نألو

 .ةالصلاو .موصلا يف امك زعزع رجالا دعا هل نود

 ,””هلعتملا لبق نم ىنعمب الإ هيلع ملعملا ٌرِدقَي ال امم ميلعتلا نألو 6 1 ا م و 0 0 04 ع
 5 هر 2 و

 .حصي الف «هييلست ئلع رقي ال ام امزتلم نوكيف

 نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالا اونسحتسا هللا مهمحر انخياشم ضعبو

 )١( نيبلاطلا جاهنم ٠١١/١.

 .عامجإلاب هراجئتسا زوجي ال :ًادحاو يتفملا وأ مامإلا ناك نأب «نّيعت اذإف (۲)
 ۷۲/٠۳. ةيانبلا

 رازبلا دنسم )١0676(2 دمحأ دئسم )۷۷٤۲(« ةبيش ىبأ نبا فنصم (۳)

 .188/5١؟ ةياردلا «(8857) يناربطلل طسوألا مجعملا )23١55«

 ننس ن كين :لاقو «(۲۰۹) يذمرتلا ننس )٥۳۱١(« دواد ىبأ ننس (5)

 .1۸۹ /۲ ةياردلا «(۷۱6) هجام نبا

 .يقلتلا يف نومّلعتملا توافتيو )٥(



 ۳۷ ةدسافلا ةراجإلا

 . حوتلاو افلا ىلع راجتتسالا زوجي الو

 ‹كيرشلا نم الإ ءهللا و ةراجإ زوجت الو

 .ةزئاج عاشملا ةراجإ : : الاقو

 عييضت ىلإ يدؤي :عانتمالاف «ةينيدلا رومألا يف يناوتلا َرَهَظ هنأل ؛مويلا

 .ئوتفلا هيلعو «نآرقلا ظفح

 ؛يهالملا رئاس اذكو «(حْوّتلاو ءاتغلا ىلع ٌراجئتسالا روجي الو) :لاق

 :كقحلاب نكست ال ةضعفلاو «ةيضعملا لع راجا هال

 نم الإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع عاّشملا ةراجإ زوجت الو) :لاق

 ,(01: عاشملا ةراجإ :الاقو «كيرشلا

 نم ةكرتشم راد نم هبيصن وأ هراد: نم ًابيضن رجاؤي نأ :ةثروضو

 .كيرشلا

 ةيلختلاب ٌركمم ميلستلاو ءلثولاٌرجأ بجي اذهلو «ةعفنم عاشُملل نأ :امهل

 .عيبلاك راصو «نّيلِجر نم وأ هكيرش نم رج اذإ امك راصف ءؤياهتلاب وأ

 .زوجي الف «هميلست لع رقي ال ام َرَجآ هنأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 ؛ًاميلست تربثعا :ةيلختلاو ءرّوصتُي ال هدحو عاشملا ميلست نأل اذهو

 نم اا اغ اهقوف خب ترو 04 ةت اهب كدرفلا ةذايز تءاجو 19
 «زاج :لجر نم اعم اهارجاف «نيكيرش نيب رادلا تناك اذإو) : : يهو «يدتبملا ةيادب

 بيصن يف ةراجإلا لطبت مل : امهدحأ تام وأ «هبيصن يف ةراجإلا امهدحأ ضقن نإو

 ةيشاح يف يخركلا رصتخم نع ةلوقنم اهصنب ةلأسملا هذه تدجو مث «ها .(يناثلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق نم 2١77/0 قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا



 ةدسافلا ةراجإلا ۳۸

e 

 .ٍةمولعم ٍةرجأب رئظلا ٌراجئتسا زوجيو

 ف ار «نكمتلا هب لصحي يذلا لعفلا وهو :ًانيكمت هعوقول
 .هيف نكمتلا لوصحل ؛ عيبلا فالخب

 دقعلا مكحو «كلملا ةطساوب دقعلل ًامكح قحتسي امنإف :ؤياهتلا امأو

 ٌربتعُي الو «هقبسُي ءيشلا طرشو .دقعلا طرش ميلستلا ىلع ةردقلاو «هّبقعي
 .ًاقباس يخارتملا

 «عويش الف ءهكلم ىلع ثدحَي لكلاف «هكيرش نم َرَجآ اذإ امأو
 .هرضي ال ةبسنلا يف فالتخالاو

 .هللا امهمحر هنع نسحلا ةياور يف حصي ال هنأ ىلع

 .ءاقبلل طرشب تسيل ميلستلا ىلع ةردقلا نأل ؛ءىراطلا عويشلا فالخبو

 ٌعويشلا مث «ةلمج قي ميلستلا نأل ؛نْيَاجر نم َرَجآ اذإ ام فالخبو

 .ةىراط امهنيب اميف كلملا قّرفتب
 .(ةمولعم ٍةرجأب ِربَظلا ٌراجئتسا زوجيو) :لاق

 .5/قالطلا .4 َنْهَيوُجأ ياك َنمصَْنِو » :ئلاعت هلوقل
 «ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر دهع يف ًايراج ناك هب لماعتلا نألو

 ."”هيلع مهّرقأو «"هلبقو

 .انلبق نم عرش وه يأ «ملسو هيلع هللا لص هدهع لبق يأ )١(
 ملو 2189/7 ةياردلا يف هل ضّيبو ٠٤١/٤ ةيارلا بصن يف هجرخي مل (1)

 .85/ ١1 ةيانبلا ىف ًاضيأ هجّرخي



 ۳۹ ةدسافلا ةراجإلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاناسحتسا ؛اهتوسكو اهماعطب ٌروجيو

 .زوجي ال : الاقو

 «هب مايقلاو «يبصلل اهتمدخ يهو «عفانملا ىلع عقي دقعلا نإ :ليق مث

 .بوثلا يف عْبصلا ةلزنمب «عّبَتلا قيرط ىلع َقَحَتسُي نبللاو
 هت را ول اذهلو: « ةعبات ةمالقتلاو للا رماح نإ :ليقو

 .رجألا ٌقحتست ال :ةاش نيلب

 نايعألا E ا ؛هقفلا ىلإ برقأ لوألاو

 عاضرإلا نع َرذعلا "”نّيبنسو ءاهتبل برشيل ةرقب رجأتسا اذإ امك «ًادوصقم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةاشلا نبلب

 راجئتسالاب ًارابتعا ؛ةمولعم ةرجألا تناك اذإ حصي ر :انركذ ام تبث اذإو

 .ةمدخلا ىلع

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاناسحتسا ؛اهتوسكو اهياعطب زوجيو) :لاق

 اهرجأتسا اذإ امك راصف ريحت ةرجألا نأل ؛(زوجي ال :الاقو

 .خّبَطلاو زّبَحلل

 تيأر ام :لاق هنع هللا يضر سنأ نع (7715) ملسم حيحص يف ءاج :تلق

 يف هل ًاعضرتسم ميهاربإ ناك :لاق «ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نم لايعلاب ّمحرأ

 ء(ولحلاو يكرتلا ط) ۷۳/۸ ينغملا باتك نم اذه تدفتسا دقو «ها...ةنيدملا يلاوع

 ها .ميهاربإ هدلول ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مضرتساو :ةمادق نبا لاق ثيح

 .ًابيرق (۱)



 ةدسافلا ةراجإلا ٤٠

 سنج فصوو «مهارد ماعطلا مس نإف : (ريغصلا عماجلا» يفو

 د 5 2 م 4

 .زئاج وهف : اهعرذو ءاهّلجأو .ةوسكلا

 ةعسوتلاب ترج ةداعلا نأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال هيف ةلاهجلا نأ :هلو

 .ةربص نم زيِفَق عيبك راصف ءدالوألا الع ةقفش ؛رآظألا ىلع

 .ةعزانملا ىلإ يضف هيف ةلاهجلا نأل ؛ خبّطلاو رّبَحلا فالخب

 سنج فصوو «مهارد ماعطلا امس نإف «“”ريغصلا 0 يفو)

 .عامجإلاب ينعي ء(زئاج وهف :اهعْرَذو ."اهّلَجأو ءةوسكلا

 ماعطلا عقدي مث «مهارد ةرجألا لعجَي نأ :مهارد ماعطلا ٍةيمست ئنعمو

 ق ةلاهج ل اذه 6" هناك

 طرتشي الو ءانلق امل ؛ًاضيأ زاج :هّردَق نيبو «ًماعطلا ئّمس ولو

 .نامثأ اهقاصوأ ّنأل ؛ هليجأت

 ءامهل ًافالخ هللا همحر ةفينح يبأ دنع ءافيإلا ناكم نايب طرتشُي

 .عويبلا يف هانركذ دقو

 هنأل ؛سنجلاو ردقلا نايب عم ءًاضيأ لجألا ناي ظر کلا يفو

 امك «لجألا دنع ًاعيبم ريصي امنإو ءًاعيبم راص اذإ ةمذلا يف ايد ٌريصي امنإ

 سلا يف

 )١( ص"5١.

 ۸۹/١۳. ةيانبلا .ءاطعلا تقو يأ (۲)

 .اهناكم :خسُت يفو «مهاردلا نم ئمسملا ناكم يأ (۳)



 ٤١ ةدسافلا ةراجإلا

 . اهِيْطَو نم اهَجوز عنمي نأ رجأتسملل سيلو

 نم يبصلا ىلع اوفاخ اذإ ةراجإلا اوخسفي نأ مهل ناك :َْتَلِبَح نإف
 .يبصلا ٌماعط َحِلصُت نأ اهيلعو ءاهنبل

 ىح ءطولا نأل ؛(اهيَطَو نم اهجوز نمي نأ رجأتسملل سيلو) :لاق

 مل اذإ ةراجإلا خسقَي نأ هل نأ ئرت الأ ؛هقح لاطبإ نم کم الف «جوزلا

 ؛هلزنم يف اهنايشغ نم هٌعنمي ّرجأتسملا نأ الإ ءهقَحِل ةنايص ؛ "هب ملعي
 .هقح لزنملا نأل

 يبصلا ىلع اوفاخ اذإ ةراجإلا اوخسفي نأ مهل ناك :تّلبَح نإف) :لاق

 اذإ خسفلا مهل ناك اذهلو «"”يبصلا دسفي لماحلا نبل نأل ؛(اهنبل نم

 اشا

 .اهيلع لمعلا نأل ؛(يبصلا ٌماعط حلصت نأ اهيلعو) :لاق

 .بابلا اذه لثم يف فرُعلا :هيلع صن ال اميف ٌربتعُي هنأ لصاحلاو

 ريغو «ماعطلا حالصإو «يبصلا بايث لس نم فرعلا هب ئرج امف
 .رئظلا ىلع وهف :كلذ

 .دلولا ٍدلاو ئلعف :ماعطلا امأ

 نم كلذف :رئظلا ىلع ناحيرلاو ّنهّدلا نأ هللا همحر "دمحم َرَكَذ امو
 .ةفوكلا لهأ ةداع

 .ةراجإلا دقعب يأ )١(

 .ًايبط داسفإلا اذه روحي (۲)

 .هالو1 ةخسن ةيشاح .508/7 لصألا هباتك يف يأ (۳)



 ةدسافلا ةراجإلا ۲

 .اهل ٌرجأ الف : ةاش نبلب ةدملا يف هتعضرأ نإو

 .هلثم ٌرجأ هلف : فصنلاب هّجّسنيل ًالْزَغ كئاح ىلإ َعَقَد نمو

 .ةدساف ةراجإلاف : هنم زيفقب ًاماعط ليحيل ًارامج رجأتسا اذإ كلذكو

 تأت مل اهنأل ؛(اهل رجأ الف :ٍةاش نبلب ةدملا يف هتعضرأ نإو) :لاق

 .عاضرإب سيلو «''”راجيإ اذه نإف «عاضرإلا وهو ءاهيلع ّقَحَّتسم لمعب
 .لمعلا فّلَتخا "هنأ : ئونعملا اذهل ٌرجألا بجي مل امنإو

 .هلثم رج هلف :فصنلاب هجسنيل الرغ كئاح ىلإ عقد نمو) :لاق

 ۲او ةا وب اماه لوحي رايه رعاه ا كلر

 «ناحطلا زيفق ئنعم يف ٌريصيف «هلمع نم ّجرْخَي ام ضعب رجألا لَعَج هنأل

 .هنع ملسو هيلع هللا لص يبنلا ئهن دقو

 كلذل مسا :روجّولاو «ءاود همف طسو يف تببص اذإ :هّثرجوأ :ردصم )١(
 .يدنع يه يتلا خسّتلا لاح اذكهو :تلق “45/١7. ةيانبلا .ءاودلا

 يفو «هنأ وهو :خسنلا ضعب يفو «لونعملا نم لدب اهنأل :نأ :ةزمه حتفب (۲)
 ٠٤/١١. ةيانبلا .لوألا وه :انخياشم هطبض يذلا حيحصلاو «هنأل :اهضعب

 .هللا همحر فلؤملا صن يف ًابيرق يتأيس امك ءازيفق رجألاب زواجي الو (۳)

 نم زيفقب ةمولعم ةطنح هل نحطيل ًالجر رجأتسي نأ :وه ناحطلا زيفق (5)
 1 ٠٠/٤. ريثألا نبال ةياهنلا 4*9 ةيانبلا رظني .هنم نّيعم لايكم يأ ءاهقيقد

 ء(٥۲۹۸) ينطقرادلا ننس يف ناحطلا زيفق نع ملسو هيلع هللا ئلص هيهن رظنيو

 2١50/85 ةيارلا بصن يف امك ء(٤۲٠٠) ىلعي يبأ دنسم )۱٠۸٠٤(« يقهيبلا ننس

 - ريبحلا صيخلتلا يف هنكل «فعض هدانسإ يفو : 140/7 ةياردلا يف رجح نبا لاق



 ۳ ةدسافلا ةراجإلا

 .ًازيفق رجألاب ٌرواجُي الو

 .هقيقد نم زيِفقِب ةطنح هل نحطيل ًاروث ٌرجأتسي نأ وهو

 ءانرايد يف اميس ال «تاراجإلا نم ريثك ُداسف هب فرعي ٌريبك لصأ اذهو

 ءجوسنملا ضعب وهو «رجألا 58 نع ٌرجاع رجأتسملا نأ :هيف ئنعملاو
 مرغ ةر دق ارذاق وه دب الق ريالا لعق ةلوضح د لرجل وأ

 ءرخآلا فصنلاب هياعط فصن ليحيل هرجأتسا اذإ ام فالخب اذهو

 «ليجعتلاب لاحلا يف ّرجألا كلم "”ريجألا نأل ا

 ام نأل 0202000

 .هيلع دوقعملا ٌميلست قفحتي الف هنو ل "! رياغاوفو الإ لوحي ءزج نِ

 بجاولاف :ةراجإلا تدسف امل هنأل ؛(ازيفق رجألاب * ُرواَجُي الو) :لاق

 .ةدايزلا طَحب يضر هنأل ؛ لثولا رجأ نمو سامع لثألا

 ام غلاب ٌرجألا بجي ثيح «باطتحالا يف اكرتشا اذإ ام يفالخب اذهو

 حصي ملف ءمولعم ٌريغ كانه ئّمسملا نأل ؛هللا همحر دمحم دنع لب
2 

 .طحلا

 نبا تاقث نعو «هقيثوت ياطلغم ةمالعلا نع لقن «هتاور دحأ يف ملكت نأ دعب ۳

 .۳۳۲/۲ رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ىلعي يبأ دنسم ققحم هحّحص انه نمو «نابح

 .دحاو ئنعملاو «ميجلا حتفب ل خسُت يفو )١(

 .لماعت# خست يفو )١(



 ةدسافلا ةراجإلا ٤

 وهف : مهردب ويلا ميتاخملا ةرشعلا هذه هل َرِبْخَيل الجر رجأتسا نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ٌدساف

 .رئاج وه : تاراجإلا يف هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 2 اهّيَقسي وأ ءاهعرزيو اهبركي نأ ىلع اضرأ رجأتسا نمو

 مويلا "مْيتاَحَملا ةرشعلا هذه هل َرْبْخَيل ًالجر رجأتسا نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءلساف وهف :مهردب

 ؛(ڙئاج وه :"”تاراجإلا يف هللا امهمحر لمحمو فسوي وب لاقو
 ًاحيحصت ؛لاجعتسالل تقولا كد لعجيو «ًالمع هيلع ٌدوقعملا لَعجُي هنأل
 .ةلاهجلا عفترتف «دقعلل

 ةدقنلا نوك بحر كقولا د نال + لووعم هده دلا نأ لو

 عفو «حيجرت الو «هيلع ًادوقعم هوك بجوي لمعلا ٌركذو ءاهيلع ًادوقعم
 .ةعزانملا ىلإ يضفيف «لوألا يف :ريجألا عفنو «يناثلا يف :رجأتسملا

 دقو «مويلا يف :لاق اذإ ةراجإلا حصت هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 :هلوق فالخب «لمعلا هيلع ٌُدوقعملا ناكف «فرظلل هنأل ؛ًالمع مس
 .قالطلا يف هّلثم رم دقو ويلا

 اهّيِقْسَي وأ ءاهعرزيو "'اهّبركي نأ ىلع ًاضرأ رجأتسا نّمو) :لاق

 نم ميتاخملا :دارملاو ٠١١/17« ةيانبلا .هنيعب عاصلا وهو :موتخُم :عمج )١(

 .قيقدلا

 .دمحم مامإلل (طوسبملا) لصألا باتك نم تاراجإلا باتك يف يأ )١(



 10 ةدسافلا ةراجإلا

 .زئاج وهف : اهعرزيو

 ساف وهف : اهَئقْرَسُي وأ ءاهّراهنأ يِرْكَي وأ ء اهي نأ طرتشا نإف

7 3 E 6 ر 
 الإ ةعارزلا ئّنأتت الو «دقعلاب ةقحتسم ةعارزلا نأل ؛(زئاج وهف :اهعرزيو

 ر ر ر 0

 :هتفص هذه طش لکو ءاقحّتسم امهنم ٍدحاو لك ناكف «بارکلاو ىقّسلاب
 8 000 و

 .داسفلا بجوي ال هركذف «دقعلا تايضتقم نم نوكي

 ف2 و

 هن اف وأ :«افراينأ ؟ 'يركي وأ )اهتمي نأ طرتشا نإف) :لاق

 .دقعلا او «ةدملا ا ہی هنأل ؛(دساف

 نأل ؛ داسفلا بجوي لاش از «نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيف نألو

 «ةدملا لعب ئقبي هجو ىلع ريجألا عفانم ًارجأتسم ريصي ضرألا رجم

 نزلا هنع يهم ق ةدحاو ةف يف ناتقف ۴

 .هداسف يف ةهبش الو ءةبوركم اهدري نأ :ةينثتلاب دارملا : لبق مث

 عْيرلا ضرألا جرخُت عضوم يل هه اهّبركي نأ :ليقو
 .ةدحاو ةّنَس ةدملاو ةدحاو ةر تالا

 .هللا همحر فنصملا مالك نم ًادج ًابيرق اهحرش يتأيس )١(

 .اهرفحي يأ (۲)

 .لبزلا يأ «نيقرسلا اهيف لعجي يأ (۳)
 . ٠٠١/٠١ ةيانبلا .هنع يهنم :ةقفص يف نيتقفصلا نوك يأ (5)

 )٥( رابخإلاو فيرعتلا يف امك «تاقث هلاجرو «(۳۷۸۳) دمحأ دنسم 2371/7/7

 « ٤٤١/١٠١ رينملا ردبلا رظنيو )0( نابح نبأ حيحص )۱۷١(«‹ ةميزخ نبا حيحص

 7١/5. ةيارلا بصن



 ةدسافلا ةراجإلا 5

 . هيف ريخ الف : ئرخأ ضرأ ٍةعارزب اهعرزيل اهرجأتسا نإو

 فقم هتينثتل ئقبت ال : نينس ثالث تناك نإو

 «ماظعلا راهنألا :اهنم ٌدارملا لب «لوادجلا :راهنألا يركب " دارملا سيلو

 .لباقلا ماعلا يف 007 شعفنم لقبت هنأل ؛حيحصلا وه

 .(هيف "ريخ الف :ئرخأ ٍضرأ ٍةعارزب اهعرزيل اهرجأتسا نإو) :لاق

 .زئاج وه : هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ءِسْبْللا سلاو ءينكسلاب 'ونكسلا ةراجإ :فالخلا اذه اىلعو

 .بوكرلاب بوكرلاو

 الو «نيد ةرجأب ةراجإلا تزاج تح «نايعألا ةلزنمب عفانملا نأ :هل

 .نيدب د رضب

 © يهوقلا عيبك راصف ءاندنع ءاسّنلا مرحي هدارفناب سنجلا نأ :انلو

 )١( ةيانبلا .ماظعلا راهنألا يرك ةعفنم يأ 15/"١١1.

 لودعلا ةجو مهنمًالحأ ني ملو «حارشلا بلاغ هرّسف اذكه ءًالصأ زوجي ال يأ» (۲)

 ةياهن : يف هثيأر :تلق  ةعيرشلا جات الإ .ةظفللا هذه ىلإ :دسفي :وأ ءزوجي ال :ةظفل نع

 ال :ركذي هنأ ئلاعت هللا همحر دمحم بأد نم :لاق هنإف «- طوطخم .ةيادهلا ةياردل ةيافكلا

 .حاصفإلاب ال ءءاضتقالا قيرطب داسنفلا ناب نوكيل ؛هداسف يف ًاحيرص ًاصن دجي مل اميف :ريخ

 تفتنا اذإف «ءسنجلا ىفنل :ال :نأل :الصأ زوجي ال :ب :ريخ ال :ريسفت هجوو

 ۰ . ٠١١/١۳ ةيانبلا .«الصأ زاوجلا ىفتنا :هجو لك نم ةيريخلا

 ٠٠٤/۲. جاتحملا ينغم ۲٠٠/٠۲ زيزعلا (۳)

 ٠١. 4/11 ةيانبلا .سراف روك نم ةروك «ناتسهوف :ئلإ ةبسن «يهوق بوث يأ (6)



 3 ةدسافلا ةراجإلا

 رامح وأ «هبحاص امهدحأ رجأتساف «نّيَلجر نيب ماعطلا ناك اذإو

 .هل َرجأ الف : هّلك ماعطلا َلَمَحف «هبيصن لوحي نأ ئلع هبحاص

 .هللا همحر "دمحم راشأ اذه ئلإو «ةئيسن يهؤقلاب

 داحتا دنع ةجاح الو «ةجاحلل سايقلا فالخب تزوج ةراجإلا نألو

 .ةعفنملا سنج فلتخا اذإ ام فالخب «سنجلا

 وأ .هّبحاص امهدحأ رجأتساف ءنّيَلجر نيب ماعطلا ناك اذإو) :لاق

 .(هل َرجأ الف :هّلك ماعطلا لَمَحف «هّبيصن لحي نأ ئلع هبحاص رامح

 عيبو «هدنع نيع ةعفنملا نأل ؛ئّمسملا هل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 عضيل هريغ نيبو هنيب ةكرتشم ًاراد رجأتسا اذإ امك راصو ٌرئاج ًاعئاش نيعلا

 .بايثلا هل طيِخَيل ًاكرتشم ًادبع وأ «””ماعطلا اهيف

 ال يس لْعِف َلْمَحلا نأل ؛هل دوجو ال لمع ىلع هرجأتسا هنأ :انلو
 روصتي مل اذإو «يمكح "فرضت أل اميلا فالخب «عئاشلا يف ٌروصني

 .رجألا بجي ال :هيلع دوقعملا ميلست

 ا غ ارك ويل يرش رال لرحيل زج نم ألو
 و وک

 .ميلستلا ققحتي

 هذه يف نسحلا نب دمحم ىلإ خب نم بتك ةعامس نبا نأ يور ام وهو )١(

 يف هللا همحر محم بتكف :راد ئنكسب راد ىنكس ةراجإ زوجي ال مل :لاقو «ةلأسملا

 5/0١7 ٠١. ةيانبلا رظني ....ةرّيحلا كئباصأف «ةركفلا تلطأ كنإ :هباوج

 .ةيعفاشلا بتك نم يل رسيت اميف هيلع فقأ مل (0)

 .ةطنحلا يأ (۳)



 ةدسافلا ةراجإلا ۸

 : اهعرزي ءيش يأ وأ ءاهعرزي هنأ ركذَي ملو ءاضرأ رجأتسا نمو
 2 و PE 2 و

 .ئمسملا هلف : لجألا ئضمو ءاهَعَرَر نإف «ةدساف ةراجإلاف

 . هيلع لوحي ام مسي ملو «مهردب دادغب ئلإ ًاراَمِح رجأتسا نّمو

 ققحتيو «عفانملا كلانه هيلع دوقعملا نأل ؛ةكرتشملا رادلا فالخب

 .ماعطلا عضَو نودب اهميلست

 بيصن كلي وه امنإ هيلع دوقعملا نأل ؛كرتشملا ٍدبعلا يفالخبو

 1 كنا يل فاجر يبن اريكح أ كوني
 :اهعرزي َءيش يآ وأ ءاهعرزي هنأ ركذَي ملو ءاضرأ رجأتسا نمو) : لاق

 .اهريغلو ةعارزلل ٌرَجأتَت ض رألا نأل ؛ (ةدساف ةراجإلاف

 اهب ٌريضُي ال ام ضرألاب ريِفُي ام هنمف .فلتخم اهيف ٌعَرْرُي ام اذكو
 .ًامولعم هيلع ٌدوقعملا نكي ملف «هّريغ

 .ناسعتسا اذه .(اّمسملا هلق :لجألا ضم «اهعرز نإف)

 ءًادساف عقو هنأل ؛هللا همحر رفز لوق وهو «زوجي ال :سايقلا يفو
 ازئاج بلقني الف

 «ًازئاج بلقنیف «ٍدقعلا مامت لبق تعفترا ةلاهجلا نأ :ناسحتسالا هجو

 لبق لوهجملا لجألا طقسأ اذإ امك راضو ءدقعلا لاح يف تعفترا اذإ امك

 ."'ةدملا يف دئازلا ٌرايخلاو « هّيضَم

 «هيلع لوحي ام مسي ي ملو «يهردب دادخب لإ ًارامِح رجأتسا نّمو) :لاق

 .هئيجم لبق عبارلا مويلا طقسأ مث ءلثم مايأ ةعبرأ ٌرايخلا طرش نأب )١(



 ۹ ةدسافلا ةراجإلا

 2 520007 و ر د

 . هيلع نامض الف : قيرطلا ضعب يف قفتف «هلثم يف سانلا لوحي ام لّمَحف

 .ًاناسحتسا ؛ئّمسملا ٌرجألا هلف : دادغب ْلَب نإف

 .ةراجإلا تّضَقَن : هيلع لمحي نأ لبق امصتخا نإو

 .(هيلع ٌنامض الف :قيرطلا "”ضعب يف قفف «هلثم يف سانلا لوحي ام َلَمَحَف

 .ةدساف ةراجإلا تناك نإو رجأتسملا دي يف ةنامأ ةرجأتسملا نيعلا نأل

 انركذ ام ىلع «(ًاناسحتسا ؛ئّمسملا ٌرجألا هلف :دادخب غب نإف) :لاق

 .” وألا ةلأسملا يف

 نأ َلبق :ئلوألا ةلأسملا يفو «(هيلع لوحي نأ لبق امصتخا نإو) :لاق
 ئلاعت هللاو دعب مئاق ُداسفلا ذإ ءداسفلل ًاعفد ؛(ةراجإلا تَمضِقُت) :عرزي
 .باوصلاب ملعأ

3 ¢ FR ¢ ¢ 

 .فصن :خسُن يفو )١(

 .اهرخآ لإ ...اهعرزي هنأ ركذي ملو ًاضرأ رجأتسا اذإ ام يهو (۲)



 ريجألا نامض باب ۵0۰

 ريجألا نامض باب

 . صاخ ريجأو «كرتشم ٌريجأ 0

 .راّصقلاو , غاّبصلاك لمعي تح ةرجألا ّقِحَتسَي ي ال نَم : كرتشملاف

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًائيش نَمضَي مل : َكّلَه نإ «هدي يف ةنامأ ٌعاتملاو

 ٌودَعلاو ءبلاغلا قيرحلاك «بلاغ ءيش نم الإ ءامهدنع هُتَمضَيو
 .رباكملا

 ص

 ريجألا نامض باب

 تا 4 دم خا نيم 2 رَجألا) :لاق

 ؛ (راّصقلاو «غابصلاك «لمعُي ئتح ةرجألا ّقِحَبسَي ال نم :كرتشملاف

 نأل ؛ةماعلل لمعي نأ هل ناك :هّرثأ وأ لمعلا وه ناك اذإ هيلع دوقعملا نأل

 .ًاكرتشم :ئمسُي هجولا اذه نوف «ردحاول ةَقَحَتسم رص مل هعفانم

 ةفينح يبأ دنع ًائيش نمضي مل :كَّلَه نإ «هدي يف ةنامأ عاتملاو) :لاق

 .هّللا ENT «(هللا همحر

 ودعلاو «بلاغلا قيرحلاك «بلاغ ءيش نم الإ ءامهدنع هئمضيو)

 .(رباكملا
 ۰ ا 0 7 ۶

 نانمضي اناك امهنأ امهنع هللا يضر يلعو رمع نع يور ام :امهل



 ه١ ريجألا نامض باب

 مام ا. ا. و ا. . واه. ا. هو واهو هو واه و واهو واه و واه و واه HHG OGG هد يه هاهو وه هاه ¢ هله

 ."”كرتشملا َريجألا
 وع 0 نع“ نک >2 ع

 كله اذإف ءهب الإ لمعلا هّنِكمُي ال ْذإ «هيلع ًقحّبسم ظفحلا نأل
 3 ۰ 2 ال 8ع م نوح سم و

 .هتهج نم ٌريصقتلا ناك :ةقرسلاو بصغلاك «هنع ٌزارتحالا نِكمُي ببسب

 حاب كناك :كيدوأ اذإ ةعيدولاك همسي

 قيرحلاو «هفنأ فتح توملاك «هنع ٌذارتحالا نكمي ال ام فالخب

 .هتهج نم ريصقت ال هنأل ؛هريغو بلاغلا

 ل 1 58 5

 لصح ضبقلا نأل ؛هدي يف ةنامأ نيعلا نأ :هللا همحر ةفينح يبالو

 ناك ولو «هْنَمضَي ال :هنع ٌزرحتلا نكمُي ال ببسب كله ول اذهلو مذاب
 ۶ رس ص رس و م رس -

 ال ءاعبت هيلع قف ظفحلاو «بوصغملا ىف امك «هنئيضل :انومضم
 و 4

 .رجألا هلباقي ال اذهلو ءادوصقم

 و م يا نبأ 6 4-0 ت

 هلباقي ئتح ءادوصقم هيلع ًقحتسم ظفحلا نأل ؛رجأب عووملا فالخب
 .رجألا 2د ع

 ها .هرأ مل :196١/؟ ةياردلا يف رجح نبا هنع لاق هنع هللا يضر رمع رثأ )١(

 « 1١1/11 ةيانبلا يف ينيعلا الو 2١47/4 ةيارلا بصن بحاص هجيرختل ضرعتي ملو

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :777/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق نيح يف

 .لصألا يف دمحم هجرخأ كلذكو )75١1١00(« هفنصم

 يفو )۲٠١۳(« ريغصلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأف :هنع هللا يضر يلع رثأ امأو

 .۳۲۹/۲ رابخإلاو فيرعتلا يف ئرخأ قرط هل رظنتو «لاقم هدنس



o۲ريجألا نامض باب  

 0ً »2 ت م م ا.
 لبحلا عاطقناو «لامحلا قلزو .هقد نم بوثلا قيرختك «هلمعب فلت امو

 . هيلع نومضم : اهّدَم نم ةنيفسلا قَّرَغو «لْمِحلا يراكملا هب شَي ىذلا

 ءلامحلا کک قد نم بوثلا قيرختك «هلمعب فِ امو) :لاق
 : نِ ةنيفسلا قرغو «لْمِحلا ي يراكملا هب شي يذلا ٍلّبحلا عاطقناو

 .(هيلع نومضم

 لعفلاب هَرَمَأ هنأل ؛هيلع نامض ال :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو

 نيعمو «رلحولا ريجأك راصو «ميلسلاو بيعملا هّيعونب همظتنيف ءاقلطم

 ."”راصقلا

 لمعلا وهو «دقعلا تحت لخادلا وه ام :نذإلا تحت َلخادلا نأ :انلو

 ول ئتح «ةقيقح هيلع ٌدوقعملا وهو «رثألا ىلإ ةليسولا وه هنأل ؛ ”حلصملا
 .هيف ًانوذأم دسفملا نكي ملف «ٌرجألا بجي :ريغلا لعفب لصح

 عنتمي هنأل ؛ حلصملاب هدييقت نكمي الف «عربتم هنأل يملا الشب

 .هب هدييقت نكمأف «رجألاب لمعي :هيف نحن اميفو «عربتلا نع
 .یلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ءدلحولا ريج -أ فالخبو

 .هعينص نم ناكف «همامتها لق نم :لّبحلا عاطقناو

 .هدم : خست يفو (۱)

 .۲۲/۹ جاتحملا ةفحت (۲)

 .امهيلع نامض ال ثيح (۳)

 .حلاصلا :خسُت يفو (5)



 o۳ ريجألا نامض باب

 ةبادلا نم طقس وأ «ةنيفسلا يف قرَغ نّمم َمدآ ينب هب نمضي ال هنأ الإ

 .هدؤقو هقوسب ناك نإو
 «قيرطلا ضعب يف َمَقَوَف «تارفلا نم ًاَنَد هل لوحي نَّم رجأتسا اذإو

 نإو «هل ّرجأ الو «هّلَمَح يذلا ناكملا يف هتميق هنمَّض ءاش نإف : رسكناف

 .هباسحب هرجأ هاطعأو ءرسكنا يذلا عضوملا يف هتميق هتمض ءاش

 طقس وأ «ةئيفسلا يف قرغ نمم مدآ ينب هب "نمضي ال هنأ الإ) :لاق

 ال هنأو «يمدآلا نامض بجاولا نأل ؛(هِدْوَقو هقؤّسب ناك نإو ةبادلا نم

 نامضو «ةلقاعلا ىلع بجي اذهلو «ةيانجلاب بجي امنإو «دقعلاب بجي
 .ةلقاعلا هلّمحتت ال :دوقعلا

 ضعب يف "”مكَوف «تارفلا نم "د هل لوحي نم رجأتسا اذإو) :لاق
 «هل ّرجأ الو «هّلمح يذلا ناكملا يف هتميق هنّمَض ءاش نإف :رسكناف «قيرطلا

 .(هباسحب هرجأ هاطعأو ءرسكنا يذلا عضوملا يف هتميق هتمض ءاش نإو

 كولا عاطقناب وأ «راّئعلاب طوقسلاو ءانلق اًمِلف :نامضلا امأ

 ١ ا
 نيبت :دحاو ءيش لْمحلاو «قيرطلا يف رسكنا اذإ هنألف :ٌرايخلا امأو

 .هجولا اذه نم ءادتبالا نم ًايّدعت عقو هنأ

 داملا يأ قف

 .ناند :عمجلاو ءاسأر عسوأو هنم لوطأ هنأ الإ «ةّرَجلا يأ «بحلا :ةئيهك (۲)
 .(نند) رينملا حابصملا

 .ندلا عقو يأ (۳)



 ريجألا نامض باب 2

 ت ت ت An همس 2 و
 الف : داتعملا عضوملا زواحتي ملو ‹غازبلا عزب وأ .داصفلا دّصْق اذإو

 . كلذ نم ّبِطَع اميف هيلع نامض
 ا دف د

 مجح ماجح وأ ْتَقْقَتف «قئادب ةباد م 39 د راطیب : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . هيلع نامض الف : تامف ءهالوم رمأب ًادبع

 نم ًايدعت نكي ملف «هنذإب لّصَح ٍلْمَحلا ءادتبا نأ وهو :رخآ هجو هلو
 .ءاش نّيهجولا يأ ىلإ ا ءرسكلا دنع ًايدعت راص امنإو «ءادتبالا

 .ئفوتسا ام ردقب رجألا هل :يناثلا هجولا يفو

 .الصأ ئقوتسا ام هنأل ؛هل رجأ ال :لوألا هجولا يفو

 :داتعملا عضوملا زواجتي ملو «عاربلا عرب وأ ءْداّصَقلا صف اذإو) :لاق
 .كلذ نم بطع اميف هيلع نامض الف

 اًجح وأ «تقفتف «قئادب ةباد 3 اطيب :«''”ريغصلا عماجلا» يفو

 .(هيلع نامض الف :تامف الوم ٍرمأب دبع ٌمَجَح

 ڑرحتلا هنكمُي ال هنأ :ههجوو «ونایب عون " ”نْيترابعلا نم راحاو لك يفو

 الف «ملألا ل يف اهفعضو ةوق 0 ىّتتبي هنأل ؛ةيارسلا نع

 نم حلصملاب دييقتلا نكمُي

TTفرع هتقرو بوثلا ةوق نأل  
 .دييقتلاب لوقلا نكمأف «داهتجالاب

 اسوا

 ير ص (۱)

 .ريغصلا عماجلا ةرابعو «يرودقلا ةرابع يأ (۲)



 0۵ ريجألا نامض باب

 مل نإو ةدملا يف هسفن ميلستب ةرجألا قحتسَي ي يذلا : ضاخل ريجألاو

 . مّنْعلا يعرل وأ «ةمدخلل ًارهش ٌرِجْوُتس ا نمک «لمعُي

 ني فلت ام الو «هدي يف فلت اميف صاخلا ريجألا ىلع نامض الو

 [: صاخلا ريجألا]

 ٍةدملا يف هسفن ميلستب ةرجألا قِحَتسَي يذلا :صاخلا ٌريجألاو) :لاق

 .(متَعلا يغّرل وأ «ةمدخلل ًارهش ٌرجؤُتسا نّمك «لمعَي مل نإو

 ا نأل ؛هريغل لمعي نأ کمي ال هنأل :راخو ريجأ : يمس امنإو

 رجألا قبي اذهلو « عفانملاب ا رجألاو «هل A ةدملا

 َفِلَت ام الو «هدي ىف فلت اميف صاخلا ريجألا ىلع نامض الو) :لاق

 .(هلوع ني

 ٌرهاظ اذهو «هنذإب اهَضْبَق هنأل ؛هدي يف ًةنامأ َنْيَعلا نألف :لوألا امأ

 ناسحتسا عون كرتشملا ريجألا نيمضت نأل ؛امهدنع اذكو «'"'هدنع

 ١ .سانلا لا ومأ ةنايصل ؛امهدنع

 ةبلاغ ةمالسلا نوكتف «هريغ نم لامعألا ّلّبقتي ال ٌدْحَولا ٌريجألاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ )١(



 ريجألا نامض باب 21

 هرمأ اذإف ءرجأتسملل كرم تراص یتم عفانملا نألف ريل امأو

 هنأك «هيلإ ًالوقنم هلعِف ريصيف هَبانم ًابئان ٌريصيو «حص :هكلم يف فرصتلاب
 و 3 تر

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «"هئمضي ال اذهلف «هسفنب لعف
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 .هلمع نم فلت اذإ ام وهو )١(

 .هئمضي ال :خسُت يف تطبضو (۲)



oV باب 

 باب

 نّيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا
 ًاًيسراف بوثلا اذه تْطِخ نإ : طاّيخلل بوثلا بحاص لاق اذإو

 نّيلمعلا نيذه نم لمع يأو ءزاج : نیمهردبف ًايمور هّتطِخ نإو .مهردبف

 .هب َرجألا قَحَتسا : لِمَع

 باب

 نيَطرشلا ٍدحأ ىلع ةراجإلا

 ًاًيسراف بوثلا اذه تْطِخ نإ :طاّيخلل "”بوثلا ُبحاص لاق اذإو) :لاق

 نْيلمعلا نيذه نم ٍلّمَع يأو «زاج :نْيمهردبف ًايمور هتطيخ نإو «مهردبف
 .(هب رجلا قحتسا :لِوَع

 نارفعزب هتغبص نإو «مهردبف رقصعب هتغبص نإ : غاّبصل لاق اذإ اذكو

 .نيمهردبف

 ءةسمخب ًارهش رادلا هذه كثرجآ :لاق نأب «نّيئيش نيب هرّيخ اذإ اذكو
 ٠ .ةرشعب ئرخألا َرادلا هذه وأ

 ةبادلا هذه كئرجآ :لاق نأب «نيتفلتخم نيتفاسم نيب هرّيخ اذإ اذكو

 .اذكب طيماو ىلإ وأ ءاذكب ةفوكلا ىلإ

 )١( ةيناميلسلا ةخسنو «ه١۹۸ ةخسن ىف تبثم :بوثلا بحاص :هلوق 2555

 يدتبملا ةيادب يفو ص٥۷٤ .



 نُيَطرشلا ددحأ ىلع ةراجإلا ۸

 نإف ءمهرد فصنبف ًادغ هتْطِخ نإو ءمهردبف مويا هتطخ نإ : لاق ولو

 ةفينح يبأ دنع هلثم ٌرجأ هلف :ًادغ هطاخ نإو ءمهرد هلف :مويلا هطاخ

 ّصقني ال : اريغصلا عماجلا» ىفو ءمهرد فصن هب رواجي ال ‹ هللا همحر

١ E n 
 مهرد ىلع دازي الو ءمهرد فصن نم .

 . نازئاج ًاعيمج ناطرشلا : هللا اقر دمحتو فسوي وبأ لاقو

 .زجي مل :ءايشأ ٍةعبرأ نيب هرّيخ نإو .ءايشأ ةثالث نيب هرّيخ اذإ اذكو

 دب ال هنأ ريغ «ةجاحلا عفد :عماجلاو «عيبلا :كلذ عيمج يف ٌربتعملاو

 .عيبلا يف ""رايخلا طارتشا نم

 دنعو «لمعلاب بجي امنإ رجألا نأل ؛كلذ طرتشي ال ةراجإلا يفو

 ءدقعلا سفنب ُنمثلا بجي عيبلا يفو ءامولعم هيلع ٌدوقعملا ٌريصي كلذ

 .رايخلا تابثإب الإ ةعزانملا عترت ال هجو ىلع ةلاهجلا ٌقَقحتتف

 فصنبف ًادغ هّبطِخ نإو ءمهردبف مويلا هتطخ نإ :لاق ولو) :لاق

 يبأ دنع هلثم ٌرجأ هلف :ًادغ هطاخ نإو «مهرد هلف :مويلا هطاخ نإف ءمهرد

 .مهرد فصن هب زواجي ال ؛هللا همحر ةفينح

 .مهرد ئلع داري الو ءمهرد فصن نم صقني ال :«' ريغصلا عماجلا» يفو

 :(نازتاع اعيوجج ناطرشلا هللا وخر دمحم كوي نبأ لاو

 .نييعتلا رايخ يأ )١(

 .7 7١ص (۲)



 0۹ نيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا

 ل ا 3 :

 ءّدحاو ءىش ةطايخلا نأل ؛نادساف ناطرشلا :هللا همحر رفز لاقو
 2 و رص ر 2 و 5

 .الوهجم نوكيف «لدبلا ىلع نالدب هتلباقمب رکذ دقو

 . ا E ت 4 5

 لك يف عيتجيف «هيفرتلل :دغلا ركذو «ليجعتلل :مويلا ّركذ نأل اذهو

 يف عيتجي الف «قيلعتلل :دعلا ٌرْكِذو «تيقأتلل :مويلا َركِذ نأ :امهلو
 ن

 فالتخا ةلزنم لرف ءٌدوصقم كلذ يف َريحأتلاو ليجعتلا نألو

 .نيعونلا

 َلْمَح ٌنكمُي الو «ةقيقح قيلعتلل :دغلا َرْكِذ نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 اذإو «لمعلاو تقولا عامتجال ؛دقعلا داسف هيف نأل ؛تيقأتلا ىلع مويلا

 ءلوألا ٌمويلا حصيف «مويلا نود «ناتيمست ٍدغلا يف عمتجي :كلذك ناك

 فصن هب زواجي ال «لثملا رجأ بجيو «يناثلا دسفيو «ئمسملا بجيو

 .يناثلا مويلا يف ئمسملا وه هنأل ؛مهرد

 فصن نم صقني الو ءمهرد ىلع دازي ال :«“"ريغصلا عماجلا» يفو

 «ةدايزلا عنمل ربتعُتف «يناثلا مويلا يف ٌمددعنت ال لوألا ةيمستلا نأل :مهرد

 .ناصقنلا عنمل ةيناثلا ةيمستلا ٌربتعُتو

 .ريغصلا عماجلا يف ءاج امل لّلعي انه وهو 77ص )١(



 نّيطرشلا دحأ ئلع ةراجإلا 1

 نإو ءرهشلا قرع راس راما نينو تا : لاق ولو
 هيف ائمسملا قحتسا : لعق نيرمألا ياو «زاج : نيمهردبف ًادادح هتنکسأ

 .ةدساف ةراجإلا : الاقو ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 هيف نكس نإو < «مهردبف ًارَطع هيف نكس نإ نإ هنأ ئلع تيب رجأتسا اذإ اذكو

 .زوجي ال : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ر زئاج وهف : نيمهردبف ًادادح

 ةيسداقلا ىلإ اهب رواج نإو ءمهردب ةرّيِحلا ىلإ ةباد رجأتسا نّمو
 .ٌرئاج وهف : نيمهردبف

 ةفينح يبأ دنع مهرد فصن هب زواجي ال :ثلاثلا مويلا يف هطاخ نإف

 ةدايزلابف :دغلا ىلإ ريخأتلاب ضري مل اذإ هنأل ؛حيحصلا وه هللا همحر

 .ىلوأ دخلا دعب ام ىلإ هيلع
 e ناكدلا اذه يف تنكسأ نإ :لاق ولو) :لاق

 يلا قحتسا : لعق نيرمألا ّيأو «زاج :نيمهردبف ًادادح هتنكسأ نإو

 .ةدساف ةراجإلا :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيف

 نکس نإو «مهردبف ًاراطع هيف نکس نإ هنأ ئلع ًاتيب رجأتسا اذإ اذكو
 .زوجي ال :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌرئاج وهف :نيمهردبف ًاداَدح هيف

 ةيسداقلا ىلإ اهب زواج نإو ءمهردب 0 لإ ةا وجاتسا نمو

 .فالخلا لمتحيو «(ٌرئاج وهف :نيمهردبف

 لمتحيو «نيبحاصلاو ةفينح يبأ نيب فالخلا لمتحي ةلأسملا هذه مكح ينعي )١(

 ٠١۹/۱۳. ةيانبلا رظني .ًاعيمج مهقافتا



 11 نّيطرشلا حأ ئلع ةراجإلا

 فصنبف ريعش رك اهيلع َلَمَح نإ | هنأ ىلع ةريحلا ىلإ اهرجأتسا نإو

 ةفينح يبأ لوق يف ٌرئاج وهف : : مهردبف ةطنح رك اهيلع َلَمَح نإو ءمهرد
 . زوجي ال : الاقو ‹ هللا همحر

 فصنبف ٍريعش رك اهيلع لَمَح نإ هنأ ئلع ةرْيحلا ئلإ '”اهرجأتسا نإو)

 ةفينح يبأ لوق يف ٌرئاج وهف :مهردبف ةطنح رك اهيلع َلَمَح نإو «مهرد
 .(زوجي ال :الاقو « هللا همحر

 وهو «نيئيش دحأ رجالا اذكر ؛لوهجم هيلع دوقعملا نأ : :امهلوق جو
 ؛ةيسرافلاو ةيمورلا ةطايخلا فالخب ءّداسفلا ُبجوت ااو لوه

 .ةلاهجلا ٌعفترت هدنعو «لمعلاب بجي ّرجألا نأل

 ءةلاهجلا لىقبتف ف ءويلستلاو ةيلختلاب رجألا ابجي :لئاسملا هذه يف امأ

 .امهدنع EG ةرحلا اذهو

 «نّيفلتخم نّيحيحص نْيدقع نيب هرّيخ هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 فلاشي هسفنب اكس نال اذهَو «ةيسرافلاو ةيمورلا ةلأسم يف امك «حصيف

 يف اذكو «دقعلا قلطم يف كلذ لدي ال هنأ ئرت الأ دادحلا هئاكسإ

 ..ةلاهجلا عفترت هدنعو «عافتنالل دمع ةراجإلاو ءاهتاوخأ

 نقيتلل اا ا د :ميلستلا دّرجمب باجيإلا ىلإ جْبّيحا ولو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «هب

E E يي 

 .ةبادلا يأ )١(

 .ةلاهجلا ئقبتف «ميلستلاو ةيلختلاب رجألا بجي هنأ وهو «ئنعملا اذه يأ (۲)



 باب 3

 باب

 دبعلا ةراجإ

 .كلذ طرتشُي نأ الإ «هب َرِفاسُي نأ هل سيلف : هَّمدخیل ًادبع رجأتسا نّمو
 سيلف : رجألا هاطعأو «ليعف ءًارهش هيلع ًاروجحم ًادبع رجأتسا نمو

 باب

 دبعلا ةراجإ

 طرتشي نأ الإ «هب َرِفاسُي نأ هل سيلف :همدخيل ًادبع رجأتسا نّمو) :لاق
 اذهلو «قالطإلا اهّمظتني الف «ةقشم ةدايز ىلع تلمتشا رفسلا ةمدخ نأل ؛(كلذ

 .رادلا يف راصقلاو ٍداّدحلا ناكسإك «هطارتشا با دي ذاق لا لِعج

 ال :رضحلا يف ةمدخلا تّيعت اذإف «ٌرهاظ نْيَممدِخلا نيب توافتلا نألو
 .بوكرلا يف امك ءالخاد "')هريغ ئقبي

 هاطعأو «”لیعف «"ارهش هيلع اروجحم ًادبع رجأتسا نَمو) :لاق
 .(رجألا هنم ذخأي نأ رجأتسملل سيلف :رجألا

 .رضحلا ريغ يأ )١(

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح .هالوم نذإ ريغب ىنعي (۲)

 .ئرخأ خسُت نود «8١5ص ريغصلا عماجلا يفو «خسُت يف تبثم :لمعف :ظفل (۳)



 ا دبعلا ةراجإ

دبعلا َرجآف ءادبع ْبّصْع نمو
 50 ٌرجألا 3 اغلا ذخأف ءهّسفن 

 .نماض وه :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف

 .هذَحأ : هنّيعب امئاق رجألا ئلوملا َدَجَو نإو

 .لمعلا نم ٌعَرَف اذإ ءًاناسحتسا ؛ةحيحص ةراجإلا نأ :هّلصأو

 راصف ءرْجَحلا مايقو «ئلوملا نإ مادعنال «"هئزجي ال نأ :سايقلاو

 .دبعلا كله اذإ امك

 را املاس غارفلا رابتعا ىلع :عفان فارضتلا نأ :ناسحمالا هجو

 :كلذ زاج اذإو «ةبهلا لوبقك «هيف نوذأم عفانلاو «دبعلا كاله رابتعا ىلع
 : 0 هذخأي نأ رجأتسملل نكي مل

 حالا بضاغلا خاف هفت البعلا جاف ءادع بضغ نمو :لاق
 هنأل ؛(نماض وه :الاقو ءهللا همحر ةفينح فا دنع هيلع نامض الف : هّلكأف
 رم ام ىلع «تّحص دق ةراجإلا ذإ «هنذإ ريغب " كلاملا لام لكأ 5 0 : : م

 كوي :مّوقتلا نأل ؛زرحم لام فالتإب بجي امنإ نامضلا نأ :هلو

 فيكف «هنع هسفن زرحي ال دبعلا نأل ؛بصاغلا َقَح يف زرحم ريغ اذهو

 !؟هدي يف ام ٌزِرحُي
 .هلام يع دجو هنأل ؛(هذخأ : هنّيعب ًامئاق رجألا ىلوملا َدَجَو نإو) :لاق ر ص را

 .زوجي ال :خسُن يفو )١(

 .هريغ لام :خسُن يفو )۳(



 دبعلا ةراجإ 1٤

 .ًاعيمج مهلوق يف ءّرجألا ٍدبعلا ضب زوجيو

 وهف : ةسمخب ًارهشو «ةعبرأب ًارهش ءنّيرهشلا نْيَذه ًادبع رجأتسا نمو
 .ةعبرأب امهنم لوألاو ءٌزئاج

 ٌرِخآ ءاج مث ءرهشلا لوأ يف هّضَبقف «مهردب ارهش ًادبع رجأتسا نمو

 هئذخآ نيح ضرَم وأ قبا :رجأتسملا لاقف «ضيرم وأ قبآ وهو رهشلا

 لوق لوقلاف : ةعاسب ينيتأت نأ لبق الإ كلذ نكي مل :ئلوملا لاقو

 . رجؤملا لوق لوقلاف : قبآ ريغ وأ .حيحص وهو هب ءاج نإو ءرجأتسملا

 هل نوذأم هنأل ؛(ًاعيمج مهلوق يف ء«ّرجألا ٍدبعلا ُضْبَق زوجيو) :لاق

 ايب ام ىلع «غارفلا رابتعا ىلع فّرصتلا يف
 اوب را یک هد رهشلا دن ده ادعا اتا سر لاق
 الأ ركل رولا نال راب ا لرلو اج وهف ا

 «ةجاحلا زجنت ىلإ ًارظن وأ ءزاوجلل ًايرحت ؛دقعلا يلي ام ىلإ فرصني
 .ةرورض لوألا يلي ام ىلإ يناثلا فرصنيف

 ج ءرهشلا لوأ يف هّضبقف را :لاق

 نيح قرم وأ بأ :رجأتسملا لاقف «ضيرم وأ قبآ "وهو رهشلا "رخ
 لوق لوقلاف :ةعاسب ينيتأت نأ لبق الإ كلذ نكي مل 58 لاقو 07

 .(رجؤملا لوق لوقلاف :قبآ ريغ وأ «حيحص وهو هب ءاج نإو ءرجأتسملا

 .رهشلا َرخآ ٌرجأتسملا ءاج يأ .ءارلا بصنب :َريخآ :خسُت يفو )١(

 .قبآ هنأ لاحلاو يأ قفز



 1٥ دبعلا ةراجإ

 و اه .٠ هو هو و واهو و ا. هو هوو هواه هه واو GGG OGG هو وهو وده GOR O هو اه وه هه ® ®

7 2 ۶ 
 ليلد وه ذإ «لاحلا مكحب حّجرتيف ‹ليتحم رمأ یف افلتخا امهنأل

 2 1 ع 7 و 5 ١ و 5 0

 .هسفن يف ةجح حلصي مل نإ احجرم حلصي.وهو «لبق نم همايق ىلع

 ناس هللاو 6 هعاطقلاو .«ةتودتاطلا ءا نايرج ىف فالحل لسا

  f FRد د 6

 .رجأتسملاو كلاملا نيب فالتخالا اذه لصأ وأ «مكحلا اذه لصأ يأ )١(



 باب 515

 باب

 ناكر يود

 نأ َكُتْرَمَأ : بوثلا بحاص لاقف «بوثلا ؛ برو ًطاّيخلا فلتخا اذإو

 .ًاصيمق ينترمأ لب ءال : طاّبخلا لاقو «ءاَبَت هّلَمعَت

 هتغبصف ءرمحأ هّعبصَت نأ كثرمأ : غاّبصلل بوثلا بحاص لاق وأ

 .بوثلا بحاص لوق لوقلاف : ٌرفصأ ينئرمأ لب ءال غاّبصلا لاقو .رفصأ

 .”رماض طايخلاف : َفَلَح اذإو

 باب

 ةراجإلا يف فالتخالا

 كثرمأ :بوثلا بحاص لاقف «بوثلا برو طاّيخلا فلتخا اذإو) :لاق
 ا ينترمآ لب ءال :طاّبخلا لاقو «ءاَبَق هّلمعت نأ

 هّتغبصف «رمحأ هّعبصَت نأ كثرمأ :غاّبصلل بوثلا بحاص لاق وأ

 ؛(بوثلا بحاص لوق لوقلاف :رفصأ ي ىنّترمأ لب ءال : غاَبصلا لاقو «رفصأ

 .هتهج نم دافتسي نذإلا نأل
 ركنأ اذإ اذكف «هّلوق لوقلا ناك :نذإلا ّلصأ ركنأ ول هنأ ئرت الأ

 .هّمِزَل :هب رق ول ًائيش ركنأ هنأل ؛ُفّلَحُي نکل ءهتفص

 هنأ «لبق نم رم ام :هانعمو ء(نياض طايخلاف :فّلَح اذإو) :لاق '
 .هلثم رجأ هاطعأو هَدَحَأ ءاش نإو «بوثلا ةميق هنمض ءاش نإ :رايخلاب



 ۷ ةراجإلا يف فالتخالا

 : رجأب : عناصلا لاقو ءرجأ ريغب يل هتلمع : بوثلا بحاص لاق نإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع بوثلا بحاص لوق لوقلاف

 رجلا هلف : هل ًافيرَح لجرلا ناك نإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .الف : الإو

 بوثلا ةميق هنَّمَّض ءاش نإ :َفلَح اذإ غّبصلا ةلأسم يف ريخي اذكو

 .ئمسملا هب زواجي ال «هلثم رجآ هاطعأو «بوعلا ذخآ ءاش نإو :«ضيبأ

 ةلزنمب هنأل ؛هيف ْغّبصلا داز ام مضي : خلا ضعب يف َرِكْذو

 تلا

 :عناصلا لاقو ءرجأ ريغب ب يل هتلمع : بوثلا بحاص لاق نإو) :لاق

 رک هنأل ؛(هللا همحر ةفينح ىبأ دنع بوثلا بحاص ل لوقلاف :رجأب

 لوقلاو «هيعّدي عناصلاو ءنامضلا ٌرِكُْيو «دقعلاب موقتي وه ذإ «هلمع موقت
 .نيميلا عم «ركنملا لوق

 ًاميلخ يأ «(هل ًافيِرَح لجرلا ناك نإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 e 12 انو ا ؛ (الف : :الإو 000 6

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم خسُت يأ 178/1.

 ةيانبلا .ةلماعمو ةاظعإو ذخأ لجرلا نيبو هنيب نوكي نم :لجرلا فيِرَح )۲(

۳ 



 ةراجإلا يف فالتخالا ۸

 : رجألاب ةعنصلا هذهب ًافورعم عناصلا ناك نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 . هلوق لوقلاف

 :رجألاب ةعنصلا هذهب ًافورعم عناصلا ناك نإ :هللا مخرج لاقو)

 ىرجَم كلذ ئرج :""هلجأل توناحلا حت امل هنأل ؛(هلوق لوقلاف

 .رهاظلل ًارابتعا ؛ رجألا الع صيصنتلا

 .ركنم هنأل ؛هللا همحر ةفينح وبأ هلاق ام :سايقلاو

 اه ةجاحلاو «"عفدلل ٌحلصُي رهاظلا نأ :امهناسحتسا نع ُباوجلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «قاقحتسالا ىلإ انه

 هع دنع دنع دع 8

 .رجألا لجأل يأ ١١(

 .هسفن نع يأ (۲)



 1 باب

 باب

 ةراجإلا خلف

 .خسفلا هلف : ىنكسلاب رغب ابيع اهب َدَجّوف أراد رجأتسا نمو

 نع ءاملا عطقنا وأ ةعْيَضلا برش عطقنا وأ ءٌرادلا ِتَبِرَخ اذإو

 .ةراجإلا تخسفنا : اَحرلا

 باب
4° +» 

 ةراجإلا خسف

 ؛(خسفلا هلف :ىنكسلاب ٌرِضُي ًابيع اهب َدَجَّوف أراد رجأتسا نّمو) :لاق

 ًاثداح ًابيع اذه ناكف ءًائيشف ًائيش دجوت اهنإو «عفانملا هيلع دوقعملا نأل

 .عيبلا يف امك «رايخلا بجويف «ضبقلا لبق

 ميلست همزليف «بيعلاب يضر دقف :ةعفنملا ئفوتسا اذإ ٌرجأتسملا مث

 رايخ الف :بيعلا هب لازأ ام ٌرجؤملا لَعَف نإو «عيبلا يف امك «لدبلا عيمج

 .هببس لاوزل «رجأتسملل

 نرخ هاما عطقنا وأ ءَةَعّيضلا بريش عطقنا وأ ءرادلا تب رخ اذإو) :لاق

 عفانملا وهو «تاف دق هيلع دوقعملا نأل ؛(ةراجإلا تخسفنا :ىَحَرلا

 ٍدبعلا تومو «ضبقلا لبق عيبملا توف هباشف «ضبقلا لبق ةصوصخملا
 .رجأتسملا



 ةراجإلا خسف 7

 .ةراجإلا تخسفنا : هسفنل ةراجإلا َدَقَع دقو نيدقاعتملا دحأ تام اذإو

 . خسفنت نت مل : هريغل اهَدَقَع ناك نإو

 ىلع تتاف دق عفانملا نأل ؛خسفني ال دقعلا نإ :لاق نم انباحصأ نمو

 .ضبقلا لبق عيبملا دبعلا يف قابإلا هبشأف ءاهذوع روصتي هجو

 اأ ت عنتمي نأ رجآلل الو «عنتمي

 ل ل ا

 00 ل «ئَحّرلا ءام عطقنا ولو
 .هيلع دوقعملا نم ءزج هنأل ؛هتصحب رجألا

 تخسفنا :هسفنل ةراجإلا َدَقَع دقو نيدقاعتملا دحأ تام اذإو) :لاق

 ةرجألا وأ «هل ةكولمملا ةعفنملا ٌريصت :دقعلا يقب ول هنأل ؛(ةراجإلا

 «ثراولا ىلإ توملاب لقتتُي هنأل ؛دقعلاب ةقَحَتسم ٍدقاعلا ريغل ةكولمملا

 .زوجي ال كلذو

 يلوتملاو يصولاو ليكولا لثم ء(خسفنت مل :هريغل اهَدَقَع ناك نإو)

 .ىنعملا نم هيلإ انرشأ ام مادعنال ؛فقولا يف

 .رجاؤملا :خسُن يفو )١(

 .ميلستلا نم يأ (۲)

 ١. 57/15 ةيانبلا .خسفلا قحتسي ي نكل «خسفني مل ةراجإلا دقع نأ يأ (۳)



 ۷۱ ةراجإلا خسف

 . ةراجإلا يف رايخلا طش ٌحصيو
 .راذعألاب ةراجإلا مستو

 .(ةراجإلا يف رايخلا طش حصيو) :لاق

 در هنكمُي ال رجأتسملا نأل ؛حصي ال :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .هيضعب تاوفل ؛هل ٌرايخلا ناك ول هلامكب هيلع دوقعملا
 كلذ كو ءلامكلا ىلع ًاضيأ ميلستلا ِهْنِكمُي الف :رجؤملل ناك ولو

 .رايخلا عنمي

 زاجف «سلجملا يف هيف ضبقلا قحَتسي ال ٍةلماعم ٌدقع هنأ :انلو

 .ةجاحلا عد :امهنيب عماجلاو «عيبلاك هيف رايخلا طارتشا

 «بيعلا رايخب ّدرلا عنمي ال :ةراجإلا يف هيلع ٍدوقعملا ضعب تاوفو
 «عيبلا يف ٌنكمم لكلا در نأل اذهو «عيبلا فالخب «طرشلا رايخب اذكف

 اذ نيل ق ا يق رعتل راجل ازد
 .ةدملا ضعب يضم دعب رجؤملا مّلس

 .اندنع (راذعألاب ةراجإلا ٌحَسْفُتو) :لاق

 هدنع عفانملا نأل ؛بيعلاب الإ سفت ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .عيبلا هبشأف ءاهيلع دقعلا زوجي ئتح «نايعألا ةلزنمب

 )١( ريبكلا يواحلا ٠١١/١۸ .

 ريبكلا يواحلا (؟) ۳۹۳/۷.



 ةراجإلا خلف ۷۲

 رجأتسا وأ « عجَولا نكسف هب عجول هسرض لقيل ًادادح رجأتسا نمک

 .ةراجإلا خسفن : هنم تَعَاَخاف «ةميلولا ماعط هل َحّبطَيِل ًاخاّبط

 . هلام بهذف «هيف َرجّتيل قوسلا ىف ًاناكذ رجأتسا نم اذكو

 ىلع دق ال نوید هّتمزلف «سلفآ مث اراد وأ «ًاناكد َرَجآ نم اذكو

 .نْيّدلا يف اهعابو «دقعلا يضاقلا حسف : َرَجآام نمثب الإ اهئاضق

 ا راصف «اهيلع دوقعملا يه ىهو «ةضوبقم ريغ عفانملا نأ :انلو

 امهعمجي ْئنعملا ْذِإ «هب خسفتف ‹عيبلا يف ا لبق بيعلاك :ةراجإلا

 لا ل ل

 .اندنع رذعلا ئنعم وه اذهو «هب

 «عجولا نكسف «هب مَجَّول هسْرِض مّلقيل "ادادح رجاتسا نّمك) وهو
 خسفنت :هنم ا ءةميلولا ًماعط هل بطي ًاخايط رجأتسا وأ

 .دقعلاب ىح قحتسي مل رلئاز ررض مازلإ "”هيلع يضملا يف نأل ؛ (ةراجإلا

 .هلام بهذف «هيف َّرِجّتيل قوسلا يف ًاناكذ رجأتسا نم اذكو) :لاق

 ىلع رقي ال نوید هتمزلف «سلفأ مث ءًاراد وأ «ًاناكد َرَجآ نم اذكو
 ص کا ارس ےس

 يف نأل ؛(نْيَّدلا يف اهعابو «دقعلا يضاقلا خسف :َرَجآ ام نمثب الإ اهئاضق

 ئمسيو نسا عالق وه :دادحلا : ١144/17 ةيانبلا يف لاق .ًادحأ :خسُت يفو (1)
 .نيزملا :رصم لهأ دنع

 .عفترا دقو حاكنلا ببسب تناك ةميلولاو جوزلا نم ةأرملا تعلتخا يأ (۲)

 .اهيلع :خسُت يفو (۳)



 V۳ ةراجإلا خسف

 ا نإ 3

 .ضقتنت هيف ةراجإلا نإف : ردع هنأ انركذ ام لكو : «ريغصلا عماجلا» يف و

 .ٌرذَع وهف : رفسلا نم هل ادب مث ءاهيلع ٌرفاسيل ةباد رجأتسا نمو

 وهو «دقعلاب قحتسي مل دئاز ررض مازلإ :دقعلا بجوم ىلع يرجلا
 .رخآ لام مدع لع قدصي ال دق هنأل ؛سْبحلا

 يضاقلا ءاضق ىلإ ُرِقتفَي هنأ ىلإ ةراشإ :دقعلا يضاقلا خسف :هلوق مث
 .ضقتلا يف

 .نيدلا رذع ىف «تادايزلا» ىف َرَكَذ اذكهو

 راجإلا نف :ٌرْدَع هنأ انركذ ام لكو :«'”ريغصلا عماجلا» يف) لاق (و)
0 

 .يضاقلا ءاضق ْئلإ هيف جاتحي ال هنأ ىلع لدي اذهو «(ضقتتت هيف
 ر 2 8 31

 هرم ام ىلع «عيبملا يف ضبقلا لبق بيعلا ةلزنمب اذه نأ :ههجوو

 .خسفلاب دقاعلا درفنيف

 ." عیحصب سیلو ‹«هسفنب ضقتني : ليقو

 0 ا #4 يدا
 .يضاقلا مازلإ نم دب الف «هيف دهتجم لصف هنأ :لوألا هجوو

 ؛ءاضقلا ىلإ ٌجاتحَي ال :ًارهاظ ٌرذعلا ناك اذإ :لاقف ءَقَّقَو نم مهنمو

 .رذعلا روهظل ؛ءاضقلا ىلإ جاتحي :نيدلاك «رهاظ ريغ ناك نإو «رذعلا روهظل

 ؛ (ُرذَع وهف :رفسلا نم هل ادب مث ءاهيلع َرفاسيل ةباد رجأتسا نّمو) :لاق

 تيا

 ) )۱صه©5١9.

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم :حيحصب سیلو «هسفنب ضقتني :ليقو :هلوق (؟)



Vةراجإلا خسف ٤ 

 .رذعب كلذ سيلف : ىراكملل ادب نإو

 .رذعب سيلف : هعاب مث ءًادبع َرَجآ نمو
 .رذع وهف : لمعلا َكَرتو «سلفأف ءامالغ طايخلا رجأتسا اذإو 5 2 A سمس 7 و ۰

 :جحلل بهذي امبر هنأل ؛دئاز ٌررض همزلي :راقعلا بجوم ىلع ئضم ول هنأل

 .رقتفاف :ةراجتلل وأ ءَرَضَحف :هويرغ بلطل وأ ءهّنقو بَهَذف
 ثعبيو «دعقي نأ ِهّنِكمُي هنأل ؛(رذعب كلذ سيلف :يراكملل ادب نإو)

E ` 

 .«لصألا» ةياور ىلع باوجلا اذكف :َدَّعَقف ءُرجاؤملا ضرَم ولو

 ئّرعَي ال هنأل ؛ٌرذَع هنأ : هللا امهمحر ةفينح يبأ نع يخركلا یورو
 .رايتخالا نود «ةرورضلا دنع هنع عفديف «رلئاز ررض نع

 ٌررضلا همزلي ال هنأل ؛(رڌعب سيلف :هعاب مث «"ادبع َرَجآ نمو) :لاق

 .دئاز ّرمأ هنأو تايرتسألا كوفي امنإو ءدقعلا بّجوم ىلع ييفملاب

 هنأل ؛ (ُرْدَع وهف :لمعلا كرو «سلفأف «ًامالغ طايخلا رجأتسا اذإو) :لاق

 .هلام سأر وهو «هدوصقم تاوفل ؛دقعلا بجوم ىلع يضملاب ررضلا همزلي
 هلام سأرف :رجأب طبخي يذلا امأ يلا معي طاق اسلا ليوأتو

 .هيف سالفإلا ققحتي الف «"”صضارقملاو "”طّيْخيلاو طيخلا

 .هدبع : خست يفو )۱(

 . ٠١٤/١١ ةيانبلا .بايثلا اهب طاخُت يتلا ةلآلل مسا : ميملا رسكب (۲)

 .صقولا يأ «بايثلا اهب عطقت يتلا ةلآلل مسا (۳)



 ۷o ةراجإلا خسف

 .رذعب سيلف : فرّصلا ىف لمعي نأو ءةطايخلا َكْرَت دارأ نإو

 .ٌرْذُع وهف : رفاس مث ءرصملا يف هَمدخيل ًامالغ رجأتسا نمو

 ؛(رذعب سيلف :فرّصلا يف لمعي نأو «ةطايخلا كلر دارأ نإو) :لاق

 زف فريقا ىف لدعي ومر ا كاملا درع ناعيا
 ةا

 لغتشيو اهكرتي نأ دارأف «ةطايخلل ًاناكد رجأتسا اذإ ام فالخب اذهو

 ال حاولا نأل ؛«"لصألا» يف هّركذ ءارذع هلعج ثيح ءَرَخآ لمعب

Nامهنكمأف «ناصخش لماعلا :انه اه امأ . 

 ؛(رذُع وهف :رفاس مث ءرصملا يف هّمدخيل ًامالغ رجأتسا نمو) :لاق

 نم عنملا يفو «قشأ رفسلا ةمدخ نأل ؛رلئاز ررض مازلإ نع ىَرعَي ال هنأل

 .اردغ وكيف قلاب ب مل كلذ لر درع نفعل

 .رضحلاب دّيقتي هنأ رم امل ؛قلطأ اذإ اذكو

 ٌرجأتسملا ذإ ؛هيف ررض ال هنأل ؛رفاس مث «راقع َرَجآ اذإ ام فالخب

 ُرجأتسملا دارأ ول ىتح هتبْيَغ دعب هيلع دوقعملا نم ةعفنملا ءافيتسا هّثكمي
 نودب رجألا مازلإ وأ ءرفسلا نم عنملا نم هيف امل ؛ٌرذع وهف :ّرفسلا
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًررض كلذو «ئنكسلا

FF FR RFان  

 )١( لصألا يف هللا همحر دمحم مامإلا هركذ يأ ۳/٠٥١.



 ىلإ مك

 ةروُثُنَم لئاسم ۷٦

 اروم لئاست

 ءيش قرتحاف ؛دئاصحلا َقَرْحَأَف ءاهراعتسا وأ ءًاضرأ رجأتسا نمو
 . هيلع نامض الف : هريغل ئرخأ ضرأ نم

 : فصنلاب لمعلا هيلع ٌحَرطَي نم هتوناح يف ٌعاَّبصلا وأ طايخلا دعقأ اذإو
 .زئاج وهف

 ئل ا

 ةروثنم لئاسم

 قوجا احلا قردلو :اهاكنا وا افرا اا و لاق
 و 2 ئإ

 اذه يف دعتم ريغ هنأل ؛(هيلع نامض الف :"'هريغل ئرخأ ضرأ ن وف

 .هسفن راد ىف رئبلا رفاح هبشأف «بيبستلا

 تناك اذإ امأ ءترّيغت مث «"'ةئداه حايرلا تناك اذإ اذه :ليقو
 .هضرأ يف رقتست ال اهنأ ملعي رانلا دقوم نأل ؛نمضُي :ةبرطضم

 لمعلا هيلع ٌحَرطَي نم هتوناح يف ٌغاَّبصلا وأ طايخلا دعقأ اذإو) :لاق
 لبقي هتهاجوب اذهف «ةقيقحلا يف هوجولا ةكرش هذه نأل ؛(زئاج وهف :فصنلاب 2 ر ت 5 1 و 5 ٠
 0 ق و 1 و د 9

 ةلاهجلا هرضت الف ءةحلصملا كلذب مظتنتف «لمعي هتقاذحب اذهو «لمعلا

 .يف :خسُت يفو )١(

 .نيرخآ موقل :خسُن يفو (۲)

 .ةنكاس : خست يفو (۳)

 .كلذب :لدب .امهب : خس يفو (5)



 #4 نک

 في ةروثتم لئاسم

 هلو ءزاج : ةكم ىلإ نيّبكارو الوحم هيلع لوحيل المج رجأتسا نمو

 .داتعملا لمْحَملا

 . ةوجأ وهف : َلِمْحَملا لاّمجلا دهاش نإو

 :ةكم ىلإ نّيبكارو “اليحَم هيلع ليحيل ًالَمَج رجأتسا نمو) :لاق

 :ةانفملا نححلا و اج

 ‹ةلاهجلل ؛ هللا همحر "”يعفاشلا لوف وهو ؛زوجي ال :سايقلا يفو

 .ةعزانملا ىلإ كلذ يضفي دقو

 لوخملاو «ٌمولعم وهو «بكارلا وه دوصقملا نأ :ناسحتسالا هجو

 ىضفي الف «فّراعتملا ىلإ فرصلاب عفتري ةلاهجلا نم هيف امو «هل عبات

 .ةعزانملا ىلإ كلذ

 ."”رُثدلاو «ءاطولا ري مل اذإ اذكو

 «ةلاهجلل ئفنأ هنأل ؛(ذوجأ وهف :ليْحَملا لاًمجلا دهاش نإو) :لاق

 .اضرلا ققحت ىلإ برقأو

 .صخش فرط لك نم هيف دعقيو «جدؤهلا يأ )١(

 . 1/4 مألا (؟)

 .ءاسك نم كيلع قلي ام وهو :راثد :عمج :رثدلاو « شارفلا وه :ءاطولا )۳(

 . ٠١۹/۱۳ ةيانبلا



 ةرودُنم لئاسم ۷۸

 : قيرطلا يف هنم لكأف ءدازلا نم ًارادقم هيلع لوحيل ًاريعب رجأتسا نإو
 .لكأ ام ضوء دري نأ هل زاج

 يف هنم لكأف «دازلا نم ًارادقم هيلع لوحيل ًاريعب رجأتسا نإو) :لاق

 یس المح هيله یکم نال +( لكأ اه رع در نآ هل راج قيزطلا

 .هيفوتسي نأ هلف «قيرطلا عيمج يف

 .نوزوملاو ليكملا نم دازلا ٌريغ اذكو

 لمعلا نم عنام الف «ءاملا درك .«"”ضعبلا دنع ٌداتعم :دازلا درو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «قالطإلاب

 د6 ¢ ¢ 6 ¢

 .ديزي :خسُن يفو (۱)

 :لاقي نأ هريدقت ءرّدقم لاؤس نع ٌباوج اذهو «صقنلا دنع :خسُن يفو )١(

 الو ءدازلا نم نولكأي مهنأ نيرفاسملا ةداع يفو «ةداعلا ىلع لومحم دقعلا ّقّلطم
 درك «سانلا ضعب دنع ٌداتعم دازلا درو :هلوقب باجأف ءاولكأ ام ناكم ًائيش نوُدري
 ٠٠١/١١. ةيانبلا .ًاديقف حلصي الف ءًاكرتشم فرغعلا نوكيف «ءاملا



 7 بئاکملا باتك

 بئاكملا باتك

 دبعلا لبقو ‹ هيلع هّطَرَش لام ىلع هتمأ وأ « دبع ىلوملا باك اذإو

 .ًايئاكم راص : كلذ

 بتاكملا باتك

 لبقو «هيلع هّطَرَش لام ىلع هتمأ وأ «هدبع ئلوملا بتاك اذإو) :لاق

 .(ًابتاكم راص :كلذ ٌدبعلا

 .77 /رونلا . ارح َمِهِفَشَملَع نهو » :ئلاعت هلوقلف :زاوجلا امأ

 ءبْدَن ٌرمأ وه امنإو «(ءاهقفلا نيب , عامجإب .باجيإ رمأ سيل اذهو

26 2 o7 ةيبدَلا امأ «هنودب ٌحابم وه ذإ «طرشلا ءاغلإ :ةحابإلا ىلع لْمَحلا يفو: 
2 

 هب ةقلعم .

 دعب نيملسملاب رضي ال نأ :ليق ام ىلع روكذملا ريخلاب ُدارملاو

 .هّلَعَف ول حصي ناك نإو هّبِتاكُي ال نأ لضفألاف : مهب , رضي ناك نإف «قتعلا

 .””همازتلا نم دب الف «هل هّمزلي لام هنألف :دبعلا لوبق طارتشا امأو

 )١( صاصجلل ءاملعلا فالتخا رصتخم رظني 5/؟5١.

 .ةيريخلاب ملعلا وهو ءطرشلاب يأ (؟)

 ) )۳.هلوبق :خسُت يفو



 ٠.6 واوا. و و هو واود. هاه ده او هه اه و وده هاه ده هده هاه هواه هاه هه هه هه ههه ههه هاه

 رابع اميأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع 0 ؛لدبلا لك ءاذأب الإ تعي الو

 ."”(دبع وهف :ريناند ة ةرشع الإ اهداف «رانيد ةئام 0 2

 . رد هيلع يِقب ام هال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 © هنع هللا يضر ةباحصلا فالتخا “هيفو

 :هنغ' هللا ىضر تبا نب دیر لوقا :ةانرثخا امو

 بجوم نأل ؛ٌرح تنأف اهتيّدأ اذإ :ئلوملا لقي مل نإو هئادأب ٌقِيعَيو ما ر 2 02 7 هر

 .عيبلا يف امك هب حيرصتلا ريغ نم تبثي :دقعلا

 «بيرغ نسح :لاقو )١170(« يذمرتلا ننس «(۳۹۲۷) دواد يبأ ننس )١(

 ةياردلا 2117/7 رابخإلاو فيرعتلا «(5857) مكاحلل كردتسملا «هيلع لمعلاو

1/7 . 

 لذ نم راط بتاكملا :ىنعملا اذه يف ةيفنحلا ءاهقف دنع ةرابع ترهتشا دقو (1)
 2١59/04 قئاقحلا نييبت رظني .ةيرحلا ةحاس يف لزني 0 «ةيدوبعلا - ديق نم وأ -

 .(يق ىقيقحتب) ١65/6 ةرينلا ةرهوجلا

 . 177/7 رابخإلاو فيرعتلا يف هاوقو »)40 دواد يبأ ننس (۳)

 نبا دنعف :مهنع لل يقطر اها نيب فواح تالا ف ىف أ (4

 دنعو «دقعلا سفنب يأ «هالوم نم ةفيحصلا ذخأ امك قتعي :امهنع هللا يضر سابع

 :هنع هللا يضر وتباث نب ديز دنعو «هسفن ةميق ئدأ اذإ قتعي :هنع هللا يضر دوعسم نبا

 ٠٠١/١۳. ةيانبلا .مهرد هيلع يقب ولو قتعي ال

 .۱۹۱/۲ ةياردلا رظني (5)



 ۸١ بتاکملا باتك

 2 2 2 ت ت ا

 .امحنمو ءالجؤم ٌروجيو ءالاح لاملا طرتشُي نأ ٌروجيو

 .عيبلاب ًارابتعا لدي اک یال

 .(امّجنمو «ًالّجؤم ٌدوجيو «ًالاح لاما طرتشي نأ زوجیو) :لاق

 هنأل ؛نیمجن نم دب الو «ًالاح زوجي ال :هللا همحر اللا لاقو

 .قرلل ؛هّلبق ةيلهألا مدعل ؛ليلق نامز يف ميلستلا نع ٌرجاع

 ةردقلا لامتحا ناكف «كلملل له هنأل ؛هلصأ ىلع «مّكسلا فالخب
 ."تبثتف «"اهيلع :دقعلا ىلع ٌمادقإلا لد دقو ءًاتباث

 .ميجنتلا طرش ريغ نم ءانولت ام ٌرهاظ :انلو

 مدع يف عيبلا يف َنمثلا هبشأف «هب ٌدوقعم لدبلاو «ةضواعم ٌدقع هنألو
 .هيلع ةردقلا طارتش

 نم دب الف «هيلع ٌدوقعم هيف مَّلسملا نأل ؛انلصأ ئلع ءمّلَّملا فالخب
 .هيلع ةردقلا

 فالخب ءًارهاظ اىلوملا هلهميف «ةّلهاسملا ىلع ةباتكلا نيم نألو
 ةقياضملا ىلع هانبم نأل ؛ملسلا

 .قرلا يف ذري :ءادألا نم عنتما امك :لاحلا يفو

 )١( جاتحملا ينغم 018/5.

 .ةردقلا ئلع يأ (؟)



AYبتاکملا باتك  

 . ءارشلاو عيبلا لِقعَي ناك اذإ ريغصلا دبعلا ةباتك ٌروجتو

 مجنلا لوأ افر ىلإ اهيدؤت ًافلأ كيلع تلعج : هدبعل لاق نمو

 هذه ناف : قيقر تنأف ترجع نإو رح تنأف اهتبدأ اذإف اك ءاذك

 اج ٌةَبتاكم

 ققحتل ؛ (ءارشلاو عببلا لٍقعَي ناك اذإ ريغصلا دبعلا ةباتك زوجتو) :لاق

 0 يف عفان فرصتلاو «لوبقلا لهأ نم :لقاعلا ذإ «لوبقلاو باجيإلا

 يبصلا نذإ :ةلأسم لع ءانب وهو «هيف انفلاخی هللا همحر ©” يعفاشلاو

 .ةراجتلا يف

 ققحتي ال لوبقلا نأل ؛ءارشلاو عيبلا لقعي ال ناك اذإ ام فالخب اذهو
 .عقد ام ٌدرتسيو «قتعي ال :هريغ هنع ئدأ ول تح «دقعلا دقعني الف «هنم

 لوأ ءًاموجُت يلإ اهيذؤت ًافلأ كيلع تلعَج :هدبعل لاق نّمو) :لاق
 :قيقر تنأف ترجع نإو ءَّرْح تنأف اهتيدآ اذإف ءاذك هريخآو ءاذك مجنلا

 .ةباتكلا ريسفتب اىتأ هنأل ؛ (ةزئاج ةبئاكم هذه نإف

 يف ةبئاكم هذهف :رح تنأف ةئام رهش لك الأ يلإ تيدأ اذإ :لاق ولو

 كلذو «بوجولا ىلع لدي ميجنتلا نأل ؛هللا همحر '"”ناميلس يبأ ةياور

 .ةباتكلاب

 ./ جاتحملا ينغم قد

 يفوت «نسحلا نب دمحم مامإلا بحاص «يناجزوجلا ناميلس نب ئسوم وه (۲)

 ١. 98ص مجارتلا جات يف ةمجرت هلو 2١/57/5١5١ ةيانبلا .نيتئاملا دعب



 AY بتاکملا باتک

 نم جرخَي ملو «ئلوملا دي نع ُبتاكملا َجَرَخ : ةباتكلا ٍتَّحِص اذإو

 .هکلم
 ت

 )< ۾

 يلعتلاب ًارابتعا ؛ةبتاكم نوكت ال : هللا همحر "صفح يبأ “ سن يفو

 75 ءادألاب

 جرخَي ملو «لوملا دي نع ُبئتاكملا َجَرَخ :ةباتكلا تخص اذإو) :لاق

 ةيكلام مضتف «مضلا وهو «ةباتكلا ئنعم ققحتلف :هدي نم جورخلا امأ علوا م 00

 .هسفن ةيكلام ىلإ هدي

 4 و و

 ءارشلاو عيبلا كِلميف «لدبلا ءادأ وهو «ةباتكلا دوصقم ققحتل وأ

 .ىلوملا هاهن نإو رفسلا ىلإ جورخلاو

 .انيور اًمِلَف :هكلم نم جورخلا مدع امأو

 ‹قتعلا زجنتب كلذ مدعنيو «ةاواسملا ئلع هانبمو ‹ةضواعم دقع هنألو

 e OD 5 يب . #50 اك اتر

 نم قح ةمذلا يف هل تبثيو ‹ٍةيكلام عون هل تبثي هنال ؛هرخاتب قفحتيو

 .هجو

 )١( ةيانبلا .صفح ىبأ ةياور يف يأ ٠۷١/١۳ .

 مامإلا باحصأ نم «صفح نب دمحأ ريبكلا صفح وبأ ريهشلا مامإلا وه ()

 .55ص مجارتلا جات «ا١1ا/7١57/1 ةيانبلا .ه ٤١ ةنس يفوت «نسحلا نب دمحم

 .دبعلل يأ (۳)

 .ئلوملل يأ ()



Afبئاكملا باتک  

 .رقعلا همز : هتبتاكم ئلوملا َءىطو اذإو

 .ّمرَع : اهل ًالام فلتأ نإو «ةيانجلا هتمزل : اهدللو ئلع وأ ءاهيلع ئنج نإو

 .هتبقرل كلام هنأل ؟ هقتعب َّقَتَع :هقتعأ نإف

 ")وي قتعلا لوصحب ًالياقم الإ همزتلا ام هنأل ؛ ةباتكلا لدب هنع طقسو

 ۰ .هنودب لصح دقو

 .("”رقعلا همز : هتبتاكم ئلوملا ءىِطَو اذإو) :لاق

 وهو «ةباتكلاب دوصقملا ىلإ ًالّسوت ؛اهئازجأب صخأ تراص اهنأل
 عفانمو «هيلع ءانب اهبناج نم ةيرحلا ئلإو «هبناج نم لدبلا ئلإ لوصولا
 .نايعألاو ءازجألاب ةقحلم عْممْبلا

 ءانيب امِل ؛(ةيانجلا هْتَمزل :اهدلو لع وأ ءاهيلع ئنج نإو) :لاق

 قَح يف يبنجألاك ئلوملا نأل ؛(مرغ :اهل ًالام فلتأ نإو) :لاق

 لوصح عنتميف «ئلوملا هفلتأل :كلذك َلَعِجُي مل ول ذإ ءاهسفنو اهباسكأ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو 2" ”دقعلاب ئىّعتبملا ضرغلا

 د6 FF دز دك دع

 .هل :خسُت يفو )١(

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .لثملا رهم يأ (۲)

 .قتعلا وهو (۳)



 لصف

 ةدسافلا ةباتكلا ىف

 : هسفن ةميق لع وأ ءريزنخ وأ رمخ ىلع هدبع ملسملا باك اذإو
 ئ و

 . ةدساف ةباتكلاف

 ا

 ةدسافلا "'ةباتكلا يف

 ةميق ىلع وأ «ريزنخ وأ رمخ ىلع هّدبع ملسملا باك اذإو) :لاق

 .(ةدساف ةباتكلاف :هسفن

 امج سبل هال ليلا هم ال: تاو دخلا تالف لر نأ
 .دقعلا دسفيف «ًالدب حلصي الف هقَح يف

 تشحافتف ءًافْصَوو ًاسنجو ًاردق ةلوهجم ةميقلا نألف :"”يناثلا امأو

 .راد وأ «ٍقباد وأ «بوث ئلع باک اذإ امك راصو هةلايجلا

 .ةميقلل بجوم هنأل ؛دسافلا ٍدقعلا بجوم وه ام ىلع صيصنت هنألو

 .باب :خسُن يفو )١(

 .ةبتاكملا :خسُت يفو (۲)

 .هسفن ةميق ىلع بتاك اذإ يأ (۳)



 ةدسافلا ةباتكلا يف ۸٦

 . قع : رمخلا ْئّدأ نإف

 .(قّتَع :رمخلا ئّدأ نإف) :لاق

 وه لدبلا نأل ؛"”رمخلا ةميق ءادأب الإ قتعي ال :هللا همحر رفز لاقو

 هلا

 روض لدب .هنأل ملا ماداب نوعي هنآ هللا همر تسوي يبآ نو

 تخم لديلا وه هالا ؛اضيأ ةميقلا ءادأب نعي

 نإ :لاق اذإ رمخلا نّيَع ءادأب قِيعَي امنإ هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 «"ةباتكلا دقعب ال «طرشلاب ًاقّلعم قتعلا نوكي ذئتيح هنأل ؛ٌرُح تنأف اهتيدأ

 .مد وأ تيم ىلع باك اذإ امك راصو

 .ةياورلا رهاظ يف لصف الو

 «ةلمجلا يف لام ٌريزتخلاو رمخلا نأ :ةتيملا نيبو امهنيب قرفلا ةجوو
 .طورشملا ضوعلا ءادأ دنع قتعلا :هّبَجومو «هيف دقعلا ئنعم ٌرابتعا نكمأف

 هيف لقعلا ينعم رابتعا كمي الف ءًالصأ لامب تسيلف :ةتيملا امأ

 .هيلع صيصنتلاب كلذو «طرشلا ئنعم "هيف ربتعاف

 )١( ةيانبلا يف راشأو .ةميقلا ءادأب :ئرخأ يفو «هسفن ةميق :خسُت يفو ٠۸١/٠۳

 .كلذ يف لاطأو «خسنلا فالتخا ىلإ

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةباتكلا دقعب ال :هلوق (۲)

 .مدلاو ةتيملا ىلع ةباتكلا دقع يف يأ (۳)



 AVY ةدسافلا ةباتكلا يف

 . هتميق يف ئعسي نأ هّمِزَل : رمخلا ِنيَع ع ءادأب َقَتَع اذإو

 . هيلع دازيو «ارتسملا نع قب الو

 هنأل نيب يا نسا همز :رمخلا نيع نيع بع ءادأب قتع اذإو) :لاق

 r و مس ر ر

 در بجيف «قتعلاب ٌدرلا رّذعت دقو ءدقعلا داسفل ؛ هتبقر او هيلع بجو

 .عيبملا فلت اذإ دسافلا عيبلا يف امك «هِتميق

 بجتف ساف دقع هنأل ؛ (هيلع ُداَزيو «ئمسملا نع صقني الو) :لاق

 .دسافلا عيبلا يف امك «تّعَب ام ًةغلاب «لدبملا كاله دنع ةميقلا

 ال يك ؛ةدايزلاب يضر دبعلاو «ناصقنلاب يضر ام ئلوملا نأل اذهو

 :ةيلر ام هلا هّثميق بجتف ءًالصأ قتعلا يف هح لطب

 نكمأو «لدبلا وه هنأل ؛ةميقلا ءادأب قتعي :هتميق ىلع هّبتاك اذإ اميفو

 .هيف دقعلا ئنعم رابتعا

 .داسفلا يف :'""ةلاهجلا رت

 ال هنأل ؛بوث ءادأب َقِيعَي ال ثيح «بوث ىلع هّبَتاك اذإ ام فالخب

 نودب لا تبثي الف «هسانجأ فالتخال ؛دقاعلا دارم ىلع هيف فقوي

 .هتدارإ

 الا ةالطبلا ديقي نأ بج اولا ناكف ةلويجت ةينقلا :لاقيتامع تار ام 6)

 يف ال ءدقعلا داسف يف ةميقلا ةلاهج يأ «ةلاهجلا ٌرثأو :لاقف «ةميقلا ءادأب قتعي

 ۱۸٤/١۳. ةيانبلا .هنالطب



A۸ةدسافلا ةباتكلا يف  

١ e 8 ۳زجي مل : هريغل هنيعب ءيش ئلع هبتاك نإ كلذكو 8 3 م1 . 

 رِدقي ال هنأل ؛(زجی مل :هريغل هنيعب ءيش ئلع هبتاک نإ كلذكو) :لاق

 فلألا هذه الع َكُتبتاك نقار ئتح «نييعتلاب نّيعتي ءيش :هذارمو
 ٌقّلعتيف «تاضواعملا يف ُّيعتت ال اهنأل ؛زاج :هريغل يهو «مهاردلا نم

 .زوجيف «ةمذلا يف نيد مهاردب

 اذإ تح ءزوجي هنأ :هللا امهمحر نسحلا ةياور يف ةفينح يبأ نعو

 ةردقلاو لام سلا هال ؛قرلا يف دري دع ناو قطب الو ةكلم

 .قادصلا هبشأف «ةموهوم ميلستلا ىلع

 هيلع دوقعملا ىلع ةردقلاو ءاهيلع ٌُدوقعم تاضواعملا يف نيعلا :انلق

 .عيبلا يف امك «خسفلا لمتحي ٌدقعلا ناك اذإ ةحصلا طرش

 حاكنلاب دوصقملا وه ام ىلع ةردقلا نأل ؛حاكنلا يف قادصلا فالخب

 را هيف هناك وعباس ا ر ر
 هبساكم بتاكملا كِلمَي نأ :ةباتكلا نم دوصقملا نأ :ٌرَخآ هجوو

 .لدبلا ءادأ ىلإ هتجاح ةرورض كلذو ءأدي ارح ٌريصيف ءهّسفنو

 هنأل ؛زوجي هنأ :هللا همحر دمحم نعف :كلذ نيعلا بحاص زاجأ ولف

 ءا ةباتكلاف «ةزاجإلا دنع عيبلا زوجي

 «ةزاجإلا مدع لاحب ًارابتعا ؛زوجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو



 ۸۹ ةدسافلا ةباتكلا ىف

 .٠ ٠ ث. هو هو و اواو ا. واو هو دوو هو هاهو ده هلو و هه هله و ده هه. يو هه هه و هه هاه ههه

 .«""'باتكلا» يف لاق ام ىلع

 ""اهنأل ؛دوصقملا وهو «بيماكملا كلم ٌديفي ال هنأ :امهنيب عماجلاو

 اس اع لدا ناك اذإ امين اخ الو ايا دالا ]ةا ت
 .هاّنيب ام ىلع هيف ةلأسملاو

 هنأ ريغ ءڙجي مل وأ كلذ زاجأ «زوجي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 يف امك «هتميق ميلست بجي :اهمدع دنعو «هنيع ميلست بجي ةزاجإلا دنع
 لام فرك ا دع :عماجلاو «حاكنلا

 - فسوي وبأ هاور - ةفينح يبأ نعف :نيعلا كلذ بتاكملا َكَلَم ولو

 .قتعي ال هادأ اذإ هنأ :هللا امهمحر

 تنأف يلإ تيد اذإ :هل لاق اذإ الإ «لقعلا رلقعني مل :ةياورلا هذه ئلعو
 .طرشلا مكُحب قتعي لئنيحف :رْح

 .هللا همحر "”فسوي يبأ نع اذكهو

 عم دقعني دقعلا نأل ؛ لقي مل وأ كلذ لاق «قِيعَي هنأ :فسوي يبأ نعو

 .طورشملا ءادأب قتعيف آلام ارمسملا نوكل ؛داسفلا

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ ۱۸٦/١۳.

 .تبثي بساكملا كلم نأل :اهريدقتو :تبثي هنأل :خسُت يفو «بساكملا يأ (0)

 .141// 17 ةيانبلا

 ۱۸۸/١۳. ةيانبلا رظني (۳)



 ةدسافلا ةباتكلا يف ۹۰

 : هنْيع ريغب ًادبع هيلإ ايلوملا دري نأ ئلع رانيد ٍةئام ىلع هبتاك اذإو 2
 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ٌةدساف ٌةباتكلاف

 ىلع ٌرانيدلا ةئاملا مستو «ةزئاج يه : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 امب ًابتاكم نوكيف «دبعلا ةصح اهنم لطبتو سَو دبع ةميقو بتاكملا ٍةميق
 ”ت

7 

 ةلأسم يهو «'''ناتياور هيفف :بّتاكملا دي يف نيع ئلع هّبتاك ولو

 هجو انْرْكَذ دقو ««لصألا» يف كلذ فرع دقو «نايعألا ىلع ةباتكلا

 .«يهتنملا ةيافك» يف نيتياورلا

 ريق ادع هلا لولا درب نأ لع رانيد ٍةئام ىلع هبتاك اذإو) :لاق

 هل امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ةدساف ًباتكلاف :هنيَ

 ىلع ٌرانيدلا ةئاملا مَسَقنو «ةزئاج يه :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ًابتاكم نوكيف ءدبعلا ةصح اهنم لطبتو «رطَسَو رابع ٍةميقو بتاكملا ٍةميق

00 

 اذكف ءطسولا ىلإ فرصنيو «ةباتكلا لدب حلصي ّقّلطملا دبعلا نأل

 .دوقعلا لادبأ يف لصألا وه اذهو «هنم ىنثتسم حّلصي

 ةميقلاو «هّيميق ئنئَتسُت امنإو «ريئاندلا نم دبعلا ئنئتسُي ال هنأ :امهلو
 .ینشتسم كلذكف الدب حّلصت ال

 .هللا همحر دمحمل لصألا يف )١(



 01١ ةدسافلا ةباتكلا ىف

 ګګ و 6 1:

 . ةزئاج ةباتكلاف : وفوصوم ريغ ناويح ىلع هبتاک اذإو

 . ٌرئاج وهف : رمخ ىلع هّدبع ىنارصنلا بتاك اذإو 2 ر ا ٠

 .ًاناسحتسا ؛(ةزئاج ةباتكلاف :بفوصوم ريغ ناويح ئلع هاك اذإو) :لاق

 ىلإ فرصنيو «ةفصلاو عونلا نيب الو «سنجلا نبي نأ :هانعمو

 .حاكنلا يف رم دقو «ةميقلا لوبق ىلع ٌرّبجيو ءرطسّولا

 لمشي “"هنأل ؛ٌدوجي ال :ةباد :لوقي نأ لثم «سنجلا ني مل اذإ امأ
 .ةلاهجلا رشحافتتف «ةفلتخم ًاسانجأ

 اهلهم. ريس ' ةلاوجلاف 2 ت لاو لاك ا 5
 .هيف لجألا ةلاهجب لدبلا ةلاهج ٌبتعُتف «ةباتكلا يف لّكحشي

 ا هنأل ؛سايقلا وهو ءٌروجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .عيبلا هبشأف

 للملا طفي وخ اک لافت وأ الاه ر لام فر اع هنأ ار

 فالخب «ةعسوتلاو ةضماتيملا نلف i هنأ ا «حاكنلا هبشأف «هيف

 .ةسكامملا ىلع ينم هنأل ؛عيبلا

 .(ٌرئاج وهف :رمخ ىلع هدبع ينارصنلا بتاك اذإو) :لاق

 .ةبادلا يأ .اهنأل :خسُت يفو «ةباد :هلوق يأ )١(

 «ةمدخلا غلبي نأ نم معأ :دبعلاو «ةيراج وأ ناك ًامالغ «مداخلا :فيصّولا (1)

 .(فصو) رينملا حابصملا ١45/17« ةيانبلا .ماعلا ىلع صاخلا فطع نم وهف

 .015/5 جاتحملا ينغم (۳)



 ةدسافلا ةباتكلا ىف ۹۲

 قع : اهَضَبق اذإو لا هيك ةميق ئلومللف : ملسأ امهیأو

 ءمِهَقَح يف لام "اهنأل ؛ٌرفاك دبعلاو ءًامولعم ًارادقم ناك اذإ :هانعم
 .انقَح يف لَخلا ةلزنمب

 كيلعت نع ينبت ممل نأل ؛(رمخلا ةميق ةميق ئلومللف :ملسأ امهُيأو)

 نع ٌزجعيف ءِنيعم ريغ رمخلا ذإ كلذ :ميلستلا يفو ءايكلمتو خلا
 .ءادتبالا يف تَّحص دق ةيمستلا نأل ؛ "اهتميق هيلع بجيف «لدبلا ميلست

 ثيح ءامهدحأ ملسأ مث ءارمخ ناّيمذلا عيابت اذإ ام فالخب اذهو

 يف ةباتكلا يف ًالدب حّلصت ةميقلا نأل ؛ 7” ضعبل هلاق ام ىلع «عيبلا دسفي
 ءلوبقلا ىلع ٌربجي :ةميقلاب ئتأو ءيفيصو ىلع بتاك ول هنإف «ةلمجلا

 ىلع ًاحيحص ٌدقعني الف :عيبلا امأف «ةميقلا ىلع دقعلا ئقبي نأ زاجف

 .اقرتفاف «ةميقلا

 لصو اذإف «ةضواعملا ئنعم ةباتكلا يف نأل ؛(قتع : اهّضّبق اذإو) :لاق

 .قتعلاب كلذو «دبعلل رَخآلا ضوعلا مِلَس :ئلوملا ىلإ نّيضوعلا دحأ

 ملسملا نأل ؛ةباتكلا ٍرجَت مل ثيح ءاملسم دبعلا ناك اذإ ام فالخب

 هللاو «لبق نم هاّنّيب دقو َّقَتع :اهاَدأ ولو ءرمخلا مازتلا لهآ نم سيل
 2 ملعأ ئلاعت

 ا عت اي يي

 .رمخلا يأ )١(

 .هتميق :خسُت يفو .رمخلا يآ (؟)

 .خياشملا ضعب يأ (۳)



 ۹۳ باب

 باب

 هّلعفَي نأ بتاكملل زوجي ام

 .ٌرفسلاو ءارشلاو عيبلا بئاكملل ٌروجيو

 . ًاناسحتسا ؛جرخي نأ هلف : ةفوكلا نم ُجَرْخَي ال نأ هيلع طَّرَش نإف

 باب

 هّلعفي نأ بتاكملل زوجي ام

 نأ ةباتكلا ٤ بجوم نأل ؛(رفسلاو ءارشلاو عيبلا ٠ بئاکملل ٌزوجيو) :لاق

 لإ هلضوب ًاقرضت هب ابتسم يفّرصتلا "ةكلامب كلذو ادي ارح نينعي

 .لئيقلا اذه هرم ءا 0 «لدبلا ءادأب حل ل قو «هدوصقم

 ىلإ جاتحتف ءرّضحلا يف قفتت ال امبر ةراجتلا نأل ؛ٌرفسلا اذكو

 .ةرفاسملا

 يباحُي دق ّرجاتلا نإف ءراّجتلا عينص نم هنأل ؛ةاباحملاب عيبلا كلميو

 .ئرخأ يف حبريل ؛ٍةقفص يف
 ؛جرخي نأ هلف :ةفوكلا نم جرحي ال نأ هيلع طَرش نإف) :لاق

 ىلع يلا 2 وهو 0 ١ ةقلاع وهو ا فقعلا"ارضعقمل فلاب طرتقلا اذهدنآل ناخشا

 هنأل ؛دقعلا حصو ءطرشلا لطبف «صاصتخالا توبثو «دادبتسالا ةهج
 .ةباتكلا ٌدسفت ال هلثوبو «دقعلا بلص يف نكمتي مل طْرَش

 .فرصتلا هتّيكلامب :خسُ يفو )١(



 هّلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ۹٤

 . ئلوملا نذإب الإ جوزتي الو

 .ريسبلا ءيشلاب الإ قّدصتي الو بهي الو

 يف عيبلاب "”اهانقحلأف «حاكتلا هبشُتو «عيبلا هب ةبشت ةباتكلا نأل اذهو

 ئنعم يف هنأل ؛ةلوهجم ةمدخ ًطَرَش اذإ امك ءدقعلا بص يف نكمل طرش

 .لصألا وه اذه هبْلُص يف نكمتي مل طرش يف : ر «(“لدبلا

 اذهو «كلملا طاقسإ هنأل ؛قاتعإ دبعلا بناج يف ةباتكلا نإ: لوف وأ

 طبي ال قاتعإلاو ‹طرشلا اذه قح يف ًاقاتعإ َريثعاف لا ضفتي طوخلا

 .ةدسافلا طورشلاب

 عم «رجحلا كلف ةباتكلا نأل ؛ (ئلوملا نذإب الإ جوزتي الو) :لاق

 0 ةليسو نيل جورتلاو ا ىلإ ٍلّسوتلا ةرورض ؛كلملا

 :ةقفنو ازش < نيدلاب هتمذ لفكت بجو لب ,””باستكاب سيل “ناف

 .هل كلملا نأل ؛ىلوملا نذإب ٌروجيو

 ةقدصلاو ةبهلا نأل ؛(ريسبلا ءيشلاب الإ قّلصتتي الو بهي الو) :لاق

 ؛ةراجتلا تارورض نم َريسبلا ءيشلا نأ الإ «هکلمیل كلام ريغ وهو ربت

 .ةباتكلا دقع يأ :تلق .هانقحلأف :خسُت يفو «ةباتكلا يأ )١(

 .لدبلا يف :خسُت يفو (۲)

 .دوصقملا ىلإ يأ ()

 ريشأ امك «خسُت يف تبثم :ةلمجلا رخآ ئلإ ...باستكاب سيل هنإف :هلوق نم (5)
 .11//191 ةيانبلا رظنيو ء«ه78١٠١ ةخسن يف اذه ىلإ

 .لاملل يأ (5)



 ۹0 هّلعفي نأ بتاكملل زوجي ام

 و ا. و ا
 . ضرقي الو .لفكتي الو

 . حصي مل : ضوع ىلع بهو نإف

 .هدبع بّتاك نإ كلذكو ءزاج : هتمأ جّوز نإو

 كلم نمو «"نوزهاجملا هيلع عمتجيل ؛ٍةراعإو ةفايض نم ادب دجي ال هنأل
 .هعباوتو هتارورض نم وه ام كمي :ًائيش

 .باستكالاو ةراجتلا تارورض نم سيلو «ضحَم ربت هنأل ؛(لمكَي الو»

 .ٌعّوبت كلذ لك نأل ؛ًالامو ًاسفن :هيعونب هكِلمَي الو

 .باستكالا عياوت نم سيل «ٌعربت هنأل ؛(ضرقُي الو)

 .ءادتبا عّربت عون هنأل ؛(حصي مل : ضوء ىلع بهو نإف) :لاق

 هب كلمتي هنإف «لاملل باستكا هنأل ؛(زاج :هتمأ جوز نإو) :لاق

 .دقعلا تحت لخدف ءرهملا

 .(هدبع بّتاك نإ كلذكو) :لاق

 نأل ؛هللا امهمحر "”يعفاشلاو َرفز لوق وهو ءّزوجي ال نأ :سايقلاو

 .لام ىلع قاتعإلاك «هلهأ نم سيل بتاكملاو «قتعلا هلام

 يذلا وهو ءرّهجملا :هب ديرأ هنأكو «راجتلا نم ينغلا وهو :زهاجُم :عمج )١(

 ةيانبلا .زهاجملا :ئلإ فّرَحف «هب رفاسي وأ «عاتملا ٌرخاف وهو ءزاّهجلاب راجتلا ثعبي
7۳ -. 

 .۳۹/۸ مألا ()



 هّلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ىلا

 . ىلوملل هؤالّوف : لوألا قع ب نأ لبق يناثلا ذأ نإف

 هيلإ ءالولا لقتتي ال : قتعو «كلذ دعب لوألا ْئَدأ ولف

 هل هؤالوف : لوألا قِْع دعب يناثلا ئّذأ نإو

 ءةمألا جيوزتك < ءهکلمیف «لاملل باستكا دقع هنأ :ناسحتسالا هجو

 دعب الإ كلملا ليزي ال هنأل ؛ عيبلا نم هل عفن أ وه نوكي دقو «عيبلاكو

 يلا بألا هكلمي اذهلو ءهّلبق ا عيبلاو «هيلإ لدبلا لوصو

 فالخب «ةباتكلا وهو هل تباث وه ام لثم كولمملل بجوي وه مث
 .هل تباث وه ام قوف بجوي هنأل ؛لام ىلع قاتعإلا

 هيف هل َنأل ؛(ئلوملل ەۋالوف : :لوألا َقِيعَي نأ لبق يناثلا یا نإف) :لاق
 ىلإ هتفاضإ را اذإف چ يف هيلإ | قاتعإلا ةفاضإ | حصتو يكلم عون

 © قنعأ نمل ءالولاو «"هيلإ فيضأ :ةيلهألا مدعل دقعلا ريثابم

 يف امك «هيلإ سانلا برقأ وه نمل تبث ب بعل اإ رعت ال نالو
 ؛دبعلل هتابثإ رذعتل ؛ايلوملل كلملا تبثي :ًائيش ئرتشا اذإ نوذأملا ٍدبعلا

 .كلملا لهأ نم سيل هنأل

 نأل ؛(هيلإ ءالولا لقتني ال :قّتَعو ءكلذ دعب لوألا ئَدأ ولف) :لاق

 .قّعملا نع لقتتي ال ءالولاو «ًاَقِتعُم ليج ئلوملا
 لهأ نم دقاعلا نأل ؛(هل هؤالوف :لوألا قتع دعب يناثلا ىدا نإو)

 .ىلوملا ىلإ يأ )١(

 .ةريثك خسُ نم طقس : كلملا لهأ نم سيل :هلوق ىلإ ءانه نم (۲)



 ۹۷ هّلعفي نأ بتاكملل زوجي ام

 .ڙجي مل : هدبع جوز وأ .هسفن نم هعاب وأ «لام ىلع هدبع قتعأ نإو

 .بّتاكملا ةلزنمب : ريغصلا قيقر ىف ئىصولاو بألا كلذكو

 .هل تبثيف «لصألا وهو «ءالولا توبث

 :هدبع جوز وأ ."'هسفن نم هعاب وأ «لام ئلع هّدبع قتعأ نإو) :لاق
 .هعباوت نم الو ا نم كسل اا هذه نأل ؛(ْنَجَي مل

 ٍةمذ يف نّيّدلا تابثإو «هتبقر نع كلملا طاقسإ هنألف :"”لوألا امأ

 ."”ضوع ريغب لاوزلا هبشأف «سلفملا
 .ةقيقحلا يف لام ىلع قاتعإ هنأل : “يناثلا اذكو

 رهملاب هتبقر لشو «هل بييعتو ءدبعلل صيقنت هنالف :”ثلاثلا امأو

 .ةقفنلاو

 رم ام ىلع ءّرهملا هتدافتسال ؛باستكا هنأل ؛ةمألا جيوزت فالخب

 ؛(بكاكملا ةلزنمب :ريغصلا قيقر يف يصولاو بألا كلذكو) :لاق

 .بّتاكملاك «باستكالا ناكلمي امهنأل

 هعاب :خسُت يف و 230١/1١ ةيانبلا .هسفن نم دبعلا سفن بتاكملا عاب يأ )١(

 .هنم هسفن هعاب وأ :ئرخأ يفو ءهّسفن

 .لام ىلع هدبع قاتعإ يأ (؟)

 .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .لام ريغب قاتعإلا لثم يأ (*)

 .هسفن نم هدبع عيب يأ )٤(

 .هدبع جيوزت وهو (0)



 هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ۹۸

a 11 ن 0 1  
 دمحمو ةفينح ىبأ دنع كلذ نم ءىش هل زوجي الف : هل نوذأملا امأف

 : هتمأ جوزي نأ هل : هللا همحر فسوي وبأ لاقو « هلا امهمحر

 ةيالولاو ءامهاوس اميف َرظن الو «هل ًارظن ةباتكلاو ٍةمألا جيوزت يف نألو
8 

 اي
 ةفينح يبأ دنع كلذ نم ءيش هل ٌروجي الف :هل نوذأملا امأف) :لاق

 .(هتمأ جوزي نأ هل :هللا همحر فسوي وبأ لاقو هللا امهمحر دمحمو

 .ناّنِع ةكرش كيرشلاو «ضوافملاو «براضملا :فالخلا اذه ئلعو

 .ةراجإلاب هربتعاو «بئاكملا ئلع ساق وه

 بتاكملا امأف «ةراجتب سيل اذهو «ةراجتلا كلمي هل نوذأملا نأ :امهلو

 .باستكا اذهو «باستكالا كلميف

 يه ذإ «ةراجإلا نود «ةباتكلاب ُرِبَتعُيف ءلاملا ريغب لاملا ةلدابم هنألو
 ئلاعت هللاو بدلا مورت ميلك هاله كلب ال اذهلو:«لاملاب املا ةلدانم

 .باوصلاب ملعأ

 انا ب ل



 14 لصف

0 2 

 لصف

 . هتباتك ىف لحد : هتبا وأ «هابآ بئتاكملا ئرتشا اذإو

 يبأ دنع هتباتك يف لخدي مل : هل الو ال هنم مَرْحَم ٍمِحَر اذ ئرتشا نو

 .لخدي : الاقو هللا همحر ةفينح

 و 0

 لصف

 ةباتكلا يف لُخدَي نم نایب يف
 .(هتباتك ىف لخد : هبا وأ «هابأ بتاکملا ئرتشا اذإو) :لاق

 ر ص

 لعجيف «قاتعإلا لهأ نم نكي مل نإو بتاكي نأ لهأ نم “"هنأل
 كلمي ناك اتم رحلا نأ ئىرت الأ ءناكمإلا ردقب ةلصلل ًاقيقحت ؛ًابتاكم

 .هيلع قتعي :قاتعإلا

 هتباتك يف لخدي مل :هل َدالو ال هنم ٍمَرْحَم مِحَر اذ ئرتشا نإو) :لاق
 ذإ ءوالولا ةبارقب ًارابتعا ؛(لخدي :الاقو «هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 .ةيرحلا قَح يف ّرحلا يف "'ناقرتفي ال اذهلو «"'امهمظتني ةلصلا بوجو

 .بّتاكملا يأ )١(

 .دالولا ريغ ةبارقو ءدالولا ةبارق يأ (؟)

 .هاخأ ئرتشا اذإ اذكف ءهيلع قتعي :هابأ رحلا ئرتشا اذإ ىنعي (۳)



 ةباتكلا يف لُخدّي نم نايب يف 0

 .اهعبب ٌرجي ملو ءةباتكلا يف اهّدلو لحد : ا ثا اذإو

 ف ةليغلا] نفك تسلا نأ ريغ اكلم اسك تتاكملل نأ هلو

 الو ءدلولاو دلاولا ةقفنب بّطاخُي بسكلا ىلع َرداقلا نإ تح ءدالولا

 ريسوملا ىلع الإ خألا ةقفن بجت ال ئتح :"”امهريغ يف يفكي

 اهانقحلأف ءدالولا ةبارقو «مامعألا ينب نيب 'تطّسوت ةبارق هذه نألو
 عرسأ قتعلا نأل ؛ئلؤأ اذهو «ةباتكلا يف لوألابو «قتعلا ّقح يف يناثلاب

 ءهخسف رخآلل ناك :بتاك اذإ نّيكيرشلا دحأ نإ تح «ةباتكلا نم ًاذوفن

 .هخسف هل نوكي ال :قتعأ اذإو

 «(اهعيب زجي ملو «ةباتكلا يف اهدلو لحد :هدلو مأ ئرتشا اذإو) :لاق

 .اهدلو اهعم ناك اذإ :هانعم

 ."”هانركذ اًمِلف :ةباتكلا يف ٍدلولا لوخد امأ

 هيلع لاق «مكحلا اذه قح يف دلولل بَ اهنألف :اهعيب عانتما امأو

 ."””«اهدلو اهقتعأ» :مالسلاو ةالصلا

 ةيانبلا .دلولاو دلاولا ريغ غ يف بسكلا يفكي الو يأ .امهريغل :خسُت يفو )١(

 .دالولا ةلص ريغل يأ :اهيشاوح يف بتكو .اهريغل :خسُت يفو ۳+٣

 .دالولا ةبارق يف لصفلا لوأ يف (۲)

 :هدنس يفو )70١7(2 هجام نبا ننس يف وهو «داليتسالا لوأ يف مدقت (۳)

 لاقو ا ا يقهيبلا نئسو ءادج فیعض وهو : هللا دبع نب نيسح

 «ناطقلا نبا ةا «تاقث هّتاور لنسب اذه حص : ۲٠١/۸: ْئلحملا يف مزح نبأ

 .۸۷/۲ ةياردلا رظنيو 2177/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا هيلع كردتساو



 ۱۰۱ ةباتكلا ىف لدي نَم نايب ىف

 . هتباتك ىف لحد : هل ٍةمأ نم دلو هل دلو نإو

 .هل : ةيسكو .همكحك : همكح ناكو

 فسوي يبأ لوق يف باوجلا كلذكف :""هّدلو اهعم نكي مل نإو

 .هللا همحر ةفينح ىبأل ًافالخ «"هدلو مآ اهنأل ؛ هللا امهمحر رلمحمو

 بسك نأل ؛دلو اهعم ناك نإو اهعيب ٌدوجي نأ سايقلا نأ :هلو

 ذه تبثي هنأ الإ ؛خسفلا لوتحي ال ام هب قلعت الف «فوقوم بتاكملا

 دلولا نودبو « هيلع ءانب دلولا ىف هتوبثل اع ؛دلو اهعم ناك اذإ اميف قحلا

 .هيفني سايقلاو «ءادتبا تبني :َتَبَت ول
 ىلا لال م ا 8 2 ت 5
 يف انيب امل ؛(هتباتک يف لخد :هل ةمأ نم دلو هل دلو نإو) :لاق

 ."ئىرتشملا

 :ةسك بسك :دلولا بسك نآل ؛(هل :هيسكو .همكحك :همكح ناكو)

 .هصاصتخا ةوعّدلاب عطقني الف «ةوعّدلا لبق كلذك نوكيو

 اهيف باث عيبلا عانتما ىح نأل ؛ًادلو ةبتاكملا ٍتَدَلو نإ كلذكو

 .داليتسالاو ريبدتلاك «دلولا ىلإ يرسيف ءأدكؤم

 .دلو :خسُت يفو )١(

 .للو مأ :خسُن يفو (۲)

 ۲٠٠/٠۳. ةيانبلا .ئرتشملا دلولا يف يأ (")



 ةباتكلا يف لُحدَي نّم نايب يف 8

 يف َلَخَد :ًادلو هنم تدوف ءامهبتاك مث ؛هدبع نم هتمأ جوز نمو

 .اهل هّبسك ناكو ءاهتياتك

 ءهنم تدلوف «ةّرح اهنأ ْتَمَحَر ةأرما هالوم نذإب ُبتاكملا جّيزت نإو

 .ةميقلاب مهذخأي الو ديب اهدالوأف : تّفِحّتسا مث

 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «جّوزتلاب ئلوملا هل نذأي دبعلا كلذكو
 هللا انهم سوت

 .ةميقلاب ٌرارحأ اهدالوأ : هللا همحر دمحم لاقو

 لحد :ًادلو هنم تَدّلوف ءامهبتاك مث «هدبع نم همأ جوز نمو) :لاق

 قرلا يف اهعبتي اذهلو «حجرأ مألا ةيعبت نأل ؛(اهل هّيسسك ناكو .اهتباتك يف

 .ةيرحلاو
 د 0 ر ر ل ص

 تدلوف «ةرح اهنأ ْتَمَعَر ةأرما هالوم نذإب بتاكملا جّوزت نإو) :لاق

 .ةميقلاب مهذخأي الو «ٌديبع اهدالوأف :تقِحّتسا مث «هنم

 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «جورتلاب ئلوملا هل نذأي ٌدبعلا كلذكو
 .هللا امهمحر فسوي

 يف حبلا كراش هنأل ؛ (ةميقلاب ٌرارحأ اهدالوأ : هللا ةي لمحل لاقو

 الإ اهحاكن يف ّبِغَر ام هنأل اذهو ءٌرورغلا وهو «قحلا اذه توبث ببس
 .دالوألا ةيرح لانيل

 نأ لصألا نأل اذهو ءاقيقر نوكيف «نّيقيقر نيب دولوم هنأ :امهلو 2 : 0000 ا ا

 .ةيرحلاو قّرلا يف مألا عبي دلولا



 0 ةباتكلا يف لُخدَي نم نايب يف

 مث «ئلوملا نذإ ريغب كلملا ِهْجَو ىلع َةَمأ بتاكملا ءىطو نإو
 08 8 و ر

 . ةبتاكملا ىف هب ذَخؤي ءرقعلا هيلعف : لجر اهقحتسا

 ت د ےک 1 7 5 ۰

 . قتعي ىتح هب ذخوي مل : حاكنلا هجو ئلع اھئطو نإو
7 0 

 .هل نوذاملا كلذكو

 ."”ههنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب ٌرحلا يف لصألا اذه "انفلاخو

 اهو «ةزجان ةميقب ٌروبجم كانه ئلوملا ىح نأل ؛هانعم يف سيل اذهو

 .هب قحلي الو «لصألا ىلع ئقبيف «قتعلا دعب ام ىلإ ةرخأتم ةميقب انه

 مث «ئلوملا نذإ ريغب كلملا جَو ىلع ةمأ بتاكملا ءىطو نإو) :لاق
 8 0 0 ر

 ."”ةبتاكملا يف هب ذخؤُي «رقعلا هيلعف :لجر اهقحتسا
 2 02 و و مه” و 5

 .قتعي ىتح هب ذخؤي مل :حاكنلا هجو ئلع اهئطو نإو

 .(هل نوذأملا كلذكو 2 ۰ ۰

 نآل ؛ الوملا ىح يف نْيدلا رهَظ لوألا لصفلا يف نأ :قرفلا جوو

 نا ااو نم لا اهو اكل تت غا اهات نالا
 .رقعلا بجي ال :دحلا طقسي مل امو «دحلا طقس امل ءارشلا 2 2 2

 ملف ةيطخلا ْخسّشلا امأو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :انفلاخو :واولاب :اذكه )١(

 .واولا اهيف تبثت

 .ئواعدلا رخآ يف مدقت )۲

 .ةباتكلا لاح يف يأ .ةباتكلا :خسُت يفو ()



 و ر 5

 ةباتكلا يف لُخدَي نم نایب يف ٤

 ت ھو م ۶

 ذخأ :اهدرف ءاهئطو مث ءادساف ءارش ةيراج بتاكملا ئرتشا اذإو

 . ةبتاكملا ىف رقعلاب

 يف باستكالا نم سيل حاكنلا نأل :يناثلا لصفلا يف ""رهظي ملو

 .ةلافكلاك «ةباتكلا همظتنت الف «ءيش

 :اهدرف ءاهئطو مث ءًادساف ءارش ةيراج بتاكملا ئرتشا اذإو) :لاق

 ."'ةبتاكملا يف رقعلاب ذأ
 ةرات فّرصتلا نف «ةراجتلا باب نم هنأل ؛هل نوذأملا ٌدبعلا كلذكو

 «هيعونب هنامظتني نذإلاو ةباتكلاو ءّادساف عقي ةرمو ءًاحيحص عقي

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ئلوملا ّقح يف ًارهاظ ناكف «ليكوتلاك

FF FR د F* 

 .ئلوملا قح يف نيدلا رهظي مل يأ .رهظي مل امأ :خسُت يفو )١(

 .ةباتكلا :خسُن يفو (۲)



1 
 لصف

 ىلع ْتَضَم تءاش نإ : رايخلاب يهف : ئلوملا نم ةبئاكملا ٍِتَدَلَو اذإو

 .هل دلو ّمأ تراصو ءاهّسفن ترجع تءاش نإو «ةباتكلا

7 
 لصف

 بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف

 تعم تءاش نإ :رايخلاب يهف :ئلوملا نم ةبئاكملا تّدّكو اذإو) :لاق

 اهّنقلت هنأل ؛(هل دلو مآ تراصو ءاهسفن ترجع تءاش نإو «ةباتكلا ىلع

 .امهنيب ُرّيخُتف «لدب ريغب ةلجآو «لدبب "”ةلجاع :ٍةيرح اتھج

 قاتعإلا كلمي ئلوملا نأل ؛ّرُح وهو «ئلوملا نم تباث اهدلو ُبَسَنو
 .ةوعدلاب داليتسالا ةحصل يفكي :كلملا نم هَل امو ءاهدلو يف

 اهصاصتخال ؛اهالوم نم َّرقغلا تذخأ :ةباتكلا ىلع تضم اذإو

 .انمدق ام ئلع ءاهعفانمبو اهسفنب

 .ةباتكلا لدب اهنع طقسو «داليتسالاب ْتَقَتَع :ئلوملا تام نإ مث

 ثاريم يقب امو ءاهّتبتاكم هنم ئَدوُي :ًالام تَكرَتو ءيه تتام نإو

 .ةباتكلا بجوم ئلع ًايرج ؛ اهنبال

 .لدب ريغب لجآو «لدبب لجاع : خس يفو (۱)



 بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف 0

 .زاج : هدللو مآ ئلوملا بتاك اذإو

 . ةباتكلا لدب اهنع طَقَسو «داليتسالاب ْتَقَتَع : ىلوملا تام نإف
 202 م

 .زاج : هتربدم بتاك نإو

 رح هنأل ؛دلولا ىلع ةياعس الف :ًالام كرتت مل نإو

 .هيلع اهثطو ةمرحل ؟هيعّدي نأ الإ ئلوملا مزلي مل :رتخآ ًادلو ْتدَّلو ولو
 .اهل ًاعَبَت بتاكم هنأل ؛دلولا اذه ئعس :ءافو ريغ نم تتامو «عّدي مل ولف

 مآ ةلزنمب هنأل ؛ةياعسلا هنع تلطبو َقَتَع :كلذ دعب ئلوملا تام ولف

 .اهعبتيف ءاهذلو وه ذإ ءددلولا

 ةيرحلا ةدافتسا ىلإ اهتجاحل ؛(زاج :هدلو ّمأ ئلوملا بتاك اذإو) :لاق

 .ةيرح اتهج اهْنَقلت هنأل ؛امهنيب يان الو «ةباتكلاب كلذو «ئلوملا توم لبق
 .ديسلا تومي اهِقْتِع قّلعتل ؛ (داليتسالاب ْتّقَتَع :ولوملا تام نإف)

 دنع قتعلا :لدبلا باجيإ نم ضرغلا نأل ؛(ةباتكلا لدب اهنع طقسو)

 تلطبو «طقسف «هيلع ضرغلا ٌريفوت نكمي ال :هلبق تقع اذإف ءءادألا
 ؛دالوألاو باسكألا اهل ملت هنأ ريغ ءةدئاف ريغ نم اهئاقبإ عانتمال ؛ ةباتكلا

 ؛دالوألاو باسكألا قَح يف تيقبو «لدبلا ىح يف تخسفنا ةباتكلا نأل

 .هانركذ اميف ٌرظنلاو ءاهرظنل خسفلا نأل

 .ةيقاب اهنأل ؛ةباتكلاب ْتَقَتَع :ئلوملا توم لبق ةبتاكملا ِتدأ ولو
 ذإ «يفانَت الو «ةجاحلا نم انركذ امل ؛(زاج :هترّيدم بتاك نإو) :لاق

 .قاقحتسالا ُدَرجم تباثلا امنإو «ةتباث ريغ ةيرحلا



 ۹۷ بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف

 يف ئعست نأ نيب : رايخلاب يهف : اهريغ هل لام الو ءئلوملا تام نإو
 . ةباتكلا لام عيمج وأ .اهتميف ىئلث

 ئعست نأ نيب :رايخلاب ىهف :اهريغ هل لام الو «ٰیلوملا تام نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «(ةباتكلا لام عيمج وأ ءاهتميق يثلث يف

 امهنم لقألا يف ئعست : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 لدب يثلثو ءاهتميق يثلث نم لقألا يف ئعست :هللا همحر دمحم لأقو

 اا ۰ .ةباتكلا

 هللا امهمحر ةفينح يبأ عم فسوي وبأف ءرادقملاو رايخلا يف فالخلاف

 الا ربا لاذ عر حتا «رادقملا يف

 ناثلثلا يقب :رجت امل ءهدنع قاتعإلا ؤّرجت ٌعْرَفف :رايخلا امأو

 «ةباتكلاب ٍلّجؤمو «ريبدتلاب ٍلجعم :نْيلدبب ةيرح اتهج اھٹقلت دقو ٠ اقیقر

 دحأ اهيلع بجو : :ةرح يهف < ءاهيضعب قب اهّلك قع ل :امهدنعو
 .رييختلل نعم الف «ةلاحم ال «لقألا ٌراتختف ءنْيَلاملا

 اهل مِلَس دقو «لكلاب لدبلا لاق هنأ :هللا همحر ٍدمحملف :ٌرادقملا امأو

 .هتلباقمب لدبلا بجي نأ لاحملا نمف «ريبدتلاب ثلثلا

 لدب لك طقسي :ثلثلا نم تجرخ نأب ؛لكلا اهل مس ول هنأ مرت ال الأ

 .ةباتكلا نع ٌريبدتلا رخأت اذإ امك راصو «ثلثلا طقسي انه اهف «ةباتكلا

 .ًادبع :خسُت يفو )١(



 بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف 1۸

 ىلع تضم تءاش نإ :ٌرايخلا اهلو ءٌريبدتلا حص : هتبتاكم ريد نإو

 ةف تنراضو ءاهسفن ترجع تءاش نإو «ةباتكلا

 يهف :اهّريغ هل لام الو .ئلوملا تامف ءاهتباتك ئلع ْتَّضَم ناف
 يبأ دنع اهتميق يثلث وأ «ةباتكلا لام يثلث يف تعَس تءاش نإ : رايخلاب

 . امهنم لقألا يف ئعست : الاقو «هللا همحر ةفينح

 E امهلو

 ىنعم انركذ امب يقم هنكل «ةغيصو ةروص لكلاب لبو نإو لدبلا نأل

 .ًارهاظ ثلثلا ةيرح تقحتسا اهنأل ؛ةدارإو

 نانو ةه ن اف ناقل لالا مزتلي ال ناسنإلا نأ رهاظلاو

 فلألا عيمج ناك :يفلأ ئلع ًاثالث اهقّلط مث «نيتنث هتأرما قَّلط اذإ امك

 .انه اه اذك «ةدارإلا ةلالدل ؛ةيقابلا ةدحاولا ةلباقمب

 لدبلا نأل ؛"”هيلت يتلا ةلأسملا يهو «ةباتكلا تمّدقت اذإ ام فالخب

 .اقرتفاف «ءيش يف هدنع قاقحتسا ال ذإ لكلاب لّباقم ةَ

 نيب امل ؛(ريبدتلا حص :هتبتاكم ريد نإو) :لاق
 ترجع تءاش نإو «ةباتكلا ىلع تضم تءاش نإ :ٌرايخلا اهلو)

 .كولمملا بناج يف ٍةمزالب تسيل ةباتكلا نأل ده تراضو ايف

 يهف :اهّريغ هل لام الو «ئلوملا تامف ءاهتباتك ئلع تضم نإف) :لاق

 يبأ دنع اهتميق يثلث وأ «ةباتكلا لام يثلث يف تعّس تءاش نإ :رايخلاب

 .(امهنم لقألا يف ئعست :الاقو «هللا همحر ةفينح

 )١( ةيانبلا .ةباتكلا نع ريبدتلا ريخأت اهيف يتلا ةلأسملا يأ 771/1١7.



 ۱۰۹ بابلا اذه نم ىرخأ لئاسم يف

 .ةباتكلا لدب هنع طقَسو «هقنعب قَتع : هبتاكم ايلوملا قتعأ اذإو

 ٍةئامسمخ ئلع هّحَلاص مث وكس ىلإ مهرد فلأ ئلع هبتاك نإو

 .ٌرئاج وهف : ٍةلّجعم

 .انركذ ام ىلع ءانب :رايخلا يف لصفلا اذه يف فالخلاف

 .اًنيب ام ههجوو «هيلع قفتمف :رادقملا امأ

 .هيف هكلم مايقل ؛(هِقْثِعب قتع :هبتاكم ئلوملا قتعأ اذإو) :لاق

 لصح دقو «قتعلاب ًالّياقم الإ همزتلا ام هنأل ؛(ةباتكلا لدب هنع طقسو)
 اهنكلو «ئلوملا بناج ىف ةمزال تناك نإو ةباتكلاو «هّمزلي الف «هنود هل

 عم «لدب ريغب ِهِقْنِع الإ ًالسوت ؛هاضر ٌرهاظلاو «"دبعلا اضرب خسفت
 1 .هقح يف ةباتكلا يبث األ ؛هل باسكألا ةمالس

 ٍةئامسمخ ىلع هحّلاص مث ءس ىلإ مهرد يفلأ ىلع هّبئاك نإو) :لاق
 .اناسحتسا «(زئاج وهف :ةلَجعم

 «لامب سيل وهو ا نم ضاينعا هنأل ؛ٌروجي ال :سايقلا يفو

 .ريغلا بّتاكمو حلا يف هلثم ٌروجي ال اذهلو «ًابر ناكف لام ريدا

 ٌردقي ال هنأل ؛وجو نم لام بّتاكملاقَح يف لجألا نأ :ناسحتسالا هجو

 ءوجو نم لامب "سيل ةباتكلا لدبو ءلاملا ٌمكح هل يطعأف ب الإ ءادألا ىلع
 .ًابر نوكي الف ءالدتعاف «ةاكزلا هيف ُبجت الو «هب ةلافكلا حصت ال تح

 .كولمملا :خسُت يفو )١(

 .ةريثك خست نم طقس :سيل :ظفل (۲)



 بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف 1۰

 فلأ هتميقو هس ىلإ مهرد يفلأ ىلع هدبع ضيرملا بتاك اذإو

 يدؤي هنإف : ةئرولا زج ملو «هريغ هل لا الو ءىلوملا e ءيهرد

 يبأو ةفينح يبأ دنع ًاقيقر دري وأ .هلجأ ىلإ |! يقابلاو ًالاح نيفلألا يثلث

 . هللا امهمحر فسوي

 .هلجأ ئلإ يقابلاو «ًالاح يفلألا يثلث يدؤي : هللا همحر دمحم لاقو

 و ماو خالا هو نود ءوجو نم القع ةباتكلا َدَقَع نألو

 ءدجو لك نم قع هنأل ؛نّيرحلا نيب ٍدقعلا فالخب لا اش نری

 .ةهبش هيف لجألاو «ًابر ناكف

 هئميقو قس ىلإ ٍمهرد يفلأ ىلع هدبع ضيرملا بتاك اذإو) :لاق

 هنإف :ةئرولا زج ملو «هریغ هل لام الو يوا تام مث ءمهرد فلآ

 ج ا بش اقر دري وأ ءهلجأ ئلإ يقابلاو لاح نيفلألا يثلث يدؤي

 .هللا امهمحر فسوي يبأو

 «(هلجأ ىلإ يقابلاو ءًالاح فلألا يثلث يدؤي :هللا همحر دمحم لاقو
 نأ هلف «هتميق لع هبتاكي نأب «ةدايزلا كرتي نأ هل نأل ؛ًاقيقر دري وأ

 زاج :ِةَس ىلإ مفلأ ىلع هتأرما ضيرملا علاخ اذإ امك راصو ءاهرخؤي
 .لدب ريغب اهَقّلطُي نأ هل نأل

 ماکحا أ هيلع يرجأ ئتح «ةبقرلا لدب ئمسملا عيمج نأ :امهلو
 طاق ليجأتلاو «لدبلاب اذكف «لدبملاب قّلعتم رولا ىز «لادبألا

 )١( ةيانبلا .اهيلع :خسُن يفو «ةبقرلا لدب ىلع يأ 778/17.



 ۱۱۱ بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم ىف

 لاقي : ةثرولا زج ملو ‹نافلأ هتميقو «ةَتس ىلإ يفلأ ىلع َةبَتاك نإو 3 أ ر رر
 مر 28 8 7 2 0

 .ًاعيمج مهلوق يف ًاقيقر درت وأ ءالاح ٍةميقلا يثلث د : هل

 ال هيف لدبلا نأل ؛علخلا فالخب ءلاملا عيمج ثلث نم ٌربتعُيف «ىنعم

 ."”لدبلاب ّقّلعتي الف ؛«"”لدبملاب ةثرولا ىح قلعي ملف «لاملا لباقي
 اهتميقو ونس ىلإ مهرد فالآ ةثالثب هراد ضيرملا عاب اذإ :اذه ٌريظنو

 :ةثرولا زجُت ملو «تام مث فلآ

 ىلإ ثلثلاو ءًالاح نمثلا عيمج يثلث دا :يرتشملل لاق امه دنع

 .عيبلا ضقناف :الإو «هلجأ
 .ئنعملا نم انيب امل «هيلع داز اميف ال «ةميقلا ردقب ثلثلا ربتعي :' هدنعو ١ 01 1 نأ ا ورع 6

 :ةثرولا زجُت ملو «نافلأ هثميقو ءْوَنَس ىلإ يفلأ ئلع ةَبئاك نإو) :لاق
 22 2 و و

 نأل ؛(اعيمج مهلوق يف ءاقيقر درت وأ ءالاح ةميقلا يثلث ذأ :هل لاقي

 ئلاعت هللاو ءامهيف ثلثلا ُربِعاف ,ريخأتلاو رّدَقلا يف انه اه ًةاباحملا

 .ملعأ
 اننا اي ايل

 .عضبلا وهو (۱)

 .علخلا يأ (۲)

 .ليجأتلا :خست يفو )€(



 باب 11۲

 باب

 دبعلا نع باكي نم
E 1غلب نإو ءَقَتَع : هنع ىدا نإف «مهرد فلأب ٍدبع نع رحلا باك اذإو من ےس سر 5 5 وو  

 .بتاكم وهف : لبقف ءدبعلا

 باب

 دبعلا نع باكي نم

 نإو «َقّتَع :هنع ىدا نإف «مهرد تا غ لا بتاك اذإو) :لاق

 فلا ع اغا تاك كلا رمل حلا لوي نأ لالا ةروضو

 :اذه ىلع ئلوملا هبتاكف رح وهف افلأ كيلإ تيذأ نإ ينأ ىلع ءمهرد
 تناك ةباتكلا نأل ؛ًابتاكم راص :دبعلا لبق اذإو «طرشلا مكحب هئادأب قع

 .ةزاجإ :هلوبَقو «هتزاجإ ىلع ةفوقوم

 ؛قعي ال :ئدأف رح وهف افلأ كيلإ تيذأ نإ ينأ ىلع :لقي مل ولو
 ."دبعلا ةزاجإ ىلع فوقوم دقعلاو ءطْرَش ال هنأل ؛ًاسابق

 قتعلا قيلعت يف بئاغلا دبعلل ررض ال هنأل ؛قتعي :ناسحتسالا يفو

 .ةيادهلا تاعبطو «ه١٣۷و ءهال8٠ ةخسن ىف تبثم :دبعلا ةزاجإ ىلع :هلوق )١(



 ۱1۳ دبعلا نع بتاكي نم

 ىّدأ نإف «بئاغ هالومل َرَخآ ٍدبع نعو هسفن نع دبعلا بتاك اذإو

 اخ ا بئاغلا وأ دهاشلا

 فلألا موزل ّقَح يف فقوتيو «مكحلا اذه ّنَح يف حصيف «"لباقلا ءادأب
 .دبعلا ىلع

 “باتكلا ٍةلأسم ةروص يه هذه :ليقو

 .عربتم هنأل ؛دبعلا ىلع عجري ال :لدبلا ّرحلا ئّدأ ولو

 ناف «بئاغ هالومل َرَخآآ دبع نعو هسفن نع دبعلا بتاك اذإو) :لاق
 ر و

 اي اقنع :بئاغلا وأ «دهاشلا ذأ

 ل 1 0 بئاغلا ٍنالف ئلعو

 ؛بئاغلا قح يف ُفّقوتيو ءاهيلع هتيالول ؛هسفن ىلع حصي :سايقلا يفو
 .هيلع ةيالولا مدعل

 ُلَعَج :ءادتبا هسفن ىلإ دقعلا هتفاضإب رضاحلا نأ :ناسحتسالا هجو
 ةمالاك ةعورشم هجرلا اذه لغ ةياتكلاو امت باغلار الأ ةة
 سيلو ءاهئادأب اوقتع تح هَاعَبَت اهتباتك ىف اهدالوأ لحد :تتّيتوك اذإ

 7 و

 .ءيش لدبلا نم مهيلع

 .ةباتكلا دقعل لباقلا يأ )١(

 نإ ينأ ىلع :لقي ملو ءيفلأ ىلع كدبع بتاك :اهيف لاق يتلا ةلأسملا يأ (؟)

 .7701/11 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا ةلأسم يهو .رح وهف ًافلأ كيلإ تيدأ



 ت دبعلا نع بتاكي نم 1٤

 .لوبقلا ىلع ئلوملا ٌرَبجُيو ءاَقَتَع : ىذأ امهُّيأو

 .هبحاص ئلع مجري ال : ىدا امهّيأو

 وأ «بئاغلا دبعلا لبق نإف «ءيشب بئاغلا دبعلا ةخأي نأ ئلوملل سيلو
 . دهاشلل ةمزال ةباتكلاو «ءيشب هنم كلذ سيلف : لبق مل

 هذخأي نأ هلف ءًرضاحلا هب درفني :هجولا اذه ىلع هحيحصت ّنكمأ اذإو

 نم فاعلا لع نوكي الو هيف الضأ هنوكل هيلع لدبلا نآل ؛لدبلا لكب

 ظ ف مك هنآك + يلق لدبلا

 .(لوبقلا ىلع ئلوملا ٌرَبجُيو ءاَفَتَع :ئدأ امهُّيأو) :لاق

 .هيلع لدبلا نألف :ٌرضاحلا امأ

 «هيلع لدبلا نكي مل نإو ةيرحلا فرش هب لاي هنألف :بئاغلا امأو

 هتجاحل ؛لوبقلا ىلع نهترملا ٌرَبجُي :نيدلا ئّدأ اذإ نهرلا ريعمك راصو

 - هيلع ُنْيَدلا نكي مل نإو هَنْيَع صالختسا نإ
 ًائيد ئىضق َرضاحلا نأل ؛(هبحاص ىلع مجري ال :یّآ امهّيأو) :لاق

 .هيلإ ٌرطضم ريغ «هب ٌعَربتم بئاغلاو «هيلع
 .اّب امل ؛(ءيشب بئاغلا دبعلا ذخأي نأ ئلوملل سيلو) :لاق

 ءءيشب هنم كلذ سيلف :لّبقي مل وأ «بئاغلا ٌدبعلا لبق نإف) :لاق

 الف «بئاغلا لوب ريغ نم هيلع ةذفان ةباتكلا نأل ؛(دهاشلل ٌةمزال ةباتكلاو

 يفتي ال :هزاجأف ههّقَلَف «هرمآ ريغب هريغ نع لَك نمک «هلوبقب يخت
 .اذه اذك هيلع مجري ال : م ول ئتح «همكح



 1٥ دبعلا نع باكي نم

 مهيأو ءزئاج وهف : نّيريغص اهل نيتبا نعو اهسفن نع ةمألا تبتاك اذإو ٠  or 4 5ل 4 هما اة 0
 ت م 3 ١ ومد و 5 0

 .نوقتعيو «لوبقلا ىلع ئلوملا ربجيو «هبحاص ئلع عجرَي مل : ئدأ

 نإو ءاَقَتَع : هايّدأ نإ : مهرد فلأ الع ةدحاو ةباتك هْيَدِبع بتاك نإو
 ت 5 2

 قرلا يف ادر : ازجع .

 تزاج : رخآلا نع نماض امهنم دحاو لك نأ ٰىلع امهبتاك نإو
 + ر

 .ئدأ ام فصنب هكيرش ىلع عجرَيو ءاقتع : ئدأ امهيأو «ةباتكلا

 ٌرئاج وهف :نيريغص اهل نبا نعو اهسفن نع ةمألا تبتاك اذإو) :لاق

 ؛(نوقتعيو «لوبقلا ىلع ئلوملا ٌرّبجُيو «هبحاص ئلع ْعِجرَي مل :ّدأ مهيأو
 ةلأسملا يف ايب ام ىلع اعَبَت اهدالوأو «ةباتكلا يف ًالصأ اهّسفن ْتَلَعَج اهنأل

 .زاوجلاب قحا ©”ناكف ءيبنجألا نم كلذب ئوكوأ يهو ءئلوألا
 :هايّدأ نإ :مهرد وفلأ ئلع ةدحاو ةباتك هّيدبع بّتاك "'نإو) :لاق

 .قرلا يف ادر :اَرَجَع نإو ءاَقَتَع

 تزاج .:رخآلا نع ماض امهم دحاو لك نأ لغ امهيتاك نو

 هللاو ء(ئدأ ام فصنب هكيرش ئلع ٌمجريو «اقتع :ئّدأ امهّيأو «ةباتكلا
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

FF e ¢اننا  

 .اهنم قيلعتلا تلقنو «ه١۹۸ ةخسن ىف ةتبثم ةلمجلا هذه نأ هبنأو .دقعلا يأ )١(

 ةمالعلا ةخسن ه۷۹۸و ءهالا"“١ ةخسن ىف ةتبثم اهيلت ىتلاو ةلأسملا هذه (۲)
 .0۸۸ص يدتبملا ةيادب يفو «ه۳۸٠٠ ةخسن و 2544 مقرب ةيناميلسلاو ءيدعسألا



 باب

 كرتشملا دبعلا ةباتك

 هبيصن بتاكي نأ هبحاصل امهدحأ نأ «نْيَلجر نيب دبعلا ناك اذإو

 مث ءوفلألا ضعب ُضْبَقو «بئتاكف «ةباتكلا لدب ضبقيو ءمهرد فلأب
 5 - م و 5 ار رس
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع َضَبَق يذلل لاملاف : زحع

 .امهنيب وهف ٰیَدأ امو ءامهنيب ٌبّتاكم وه :الاقو

 باب

 كرتشملا دبعلا ةباتك

 بِتاكُي نأ هبحاصل امهدحأ َنْذَأ «نيلجر نيب دبعلا ناك اذإو) :لاق

 .يفلألا ضعب ضّبقو «بتاكف «ةباتكلا لدب ضبقيو ءمهرد فلاب هّبيصن
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ضب يذلل لاملاف :ّرَجَع مث

 .(امهنيب وهف ئّدأ امو ءامهنيب بتاكم وه :الاقو

 ُديَمُت اهنأل ؛قتعلا ةلزنمب ءامهل ًافالخ «هدنع أرجتت ةباتكلا نأ :هلصأو

 .ؤزجتلل ؛هدنع هبيصن ىلع رصف «وجو نم ةيرحلا

 .نذأي مل اذإ هل نوکی امك «خسفلا قح هل َنوکی ال نأ :نذإلا ةدئافو

 ‹ هيلع ةه اعر نوكيف ءءادألاب دبعلل ْنْذِإ :لدبلا ضبقب هل هّنذإو

 ك ترشا لك فاك ايف



 11۷ كرتشملا دبعلا ةباتك

 تءاجف ءامهدحأ اهئطوف ءاهابتاك «نْيَلجر نيب ةيراج تناك اذإو

 ىهف : تّرحع مث ىاعّداف .ٍدلوب تءاحف ٌّرَخآلا اهئطو مث ىفاعّداف .ٍدلوب

 .لوألل ٍدلو مآ

 . اهرقع فصن دو ءاهتميف ق فصن : هكيرشل ٌنمضيو

 وهف ءؤّرجتلا مدعل ؛لكلا ةباتكب نذإ :هبيصن ةباتكب نذإلا :امهدنعو
 ٌككرتشم ضوبقملاو ءامهنيب وهف «فصنلا يف ليكو «فصنلا يف ليصأ
 .زجعلا دعب كلذك ْئقبيف ءامهنيب

 توام امها اط وف اهاناك ولجو وير راع اک ی لاق
 مأ يهف :تّرجع مث «هاعّداف «رللوب تءاجف ءٌرَحآْلا اهثطو مث «هاعداف «دلوب

 .(لوألل ٍدلو

 "هيف هل كلملا مايقل ؛هتوعد تَّحص :دلولا امهدحأ ىع امل هنأل

 يكلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقت ال ةبتاكملا نأل ؛هل دلو مآ هّييصن راصو
 .ةكرتشملا ةرّبدملا يف امك «هبيصن ىلع ٍدلولا ةيمومأ ٌرصَتقَتف

 ءارهاظ هكلم مايقل ؛هثوعد ْتَّحص :ريخألا اهّدلو يناثلا ئعّدا اذإو

 ةيراجلا نأ نّيبتو «نكت مل نأك ةباتكلا تلج :كلذ دعب ترجع اذإ مث
 .قباس هؤطوو «لاقتنالا نم عناملا َلاز هنأل ؛لوألل دلو م اهّلك

 لمكتسا امل هّبيصن َكّلَمَت هنأل ؛(اهتميق فصن هكيرشل نمضيو) :لاق
 .ةكرتشم ةيراج هئطول ؛(اهرقع فصنو) ءداليتسالا

 )١( ةيانبلا .ةيراجلا يف يأ :تلق .اهيف :خسُت يفو «هبيصن يف يأ ۲۳۹/۱۳.



 كرتشملا دبعلا ةباتك 18

 .هّنبا نوكيو «دلولا ةميقو ءاهِرْفُع لامك هكيرش نمضيو
 .زاج : ةبتاكملا ىلإ َرْفعلا ّمَكَد امهيأو

 . هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذهو

 زوجي الو «لوألل ډلو مآ يه : هللا اهر ليحمو فسوي وبأ لاقو

 .رخآلا ءطو

 .(هّتبا نوكيو ءودلولا ةميقو ءاهرقع لامك هكيرش نمضيو) :لاق

 ءارهاظ افاق اتيا هكلم ناك اهتطو ةيح هنآل ةرورقملا ةلزتميهنأل

 ءوِطَو هنكل «فرع ام ىلع «ةميقلاب رح «هنم بسنلا تباث رورغملا لوو

 .رّفملا لامك هّمزليف «ةقيقح ريغلا دلو م

 تماد ام ةباتكلا نأل ؛(زاج :ةبتاكملا ئلإ رقعلا عقد امهيأو) :لاق

 .اهلادبأو ءاهعفانمب اهصاصتخال ؛اهل ضبقلا حف :
- 

 ةيقاب 0
 .هصاصتخا روهظل ؛ئلوملا ىلإ َرْقعلا درت :ترجع اذإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق) هلك انركذ يذلا (اذهو)

 زوجي الو «لوألل دلو مآ يه : هللا امهمحر دمخمو فسوي وبأ لاقو

 .(رخخآلا ءطو

 دلولا ةيمومأ نأل ؛هل دلو ّمأ اهلك تراص :دلولا لوألا عدا اّمَل هنأل
 ةلباق اهنأل ؛ةباتكلا خسفب نكمأ دقو «نكمأ ام عامجإلاب اهليمكت بجي

 .هءارو اميف ةباتكلا ئقبتو «ةبتاكملا هب ررضتت ال اميف خسفنتف «خسفلل



 ۱۹ كرتشملا دبعلا ةباتك

 . ةميقلاب هيلع ارح دلولا نوكي الو «هنم ٍدلولا بسن تبثي الف

 .رقعلا عيمج همزليو

 .خسفلا لبقي ال هنأل ؛ريبدتلا فالخب

 ال يرتشملا ٍذِإ «ةباتكلا لاطبإ هزيوجت يف نأل ؛بتاكملا عيب فالخبو
 .ابتاكم هئاقبب ئضري

 .ريغلا دلو ّمأ ىو يناثلاف :هل ردلو مآ اهلك تراص اذإو

 ؛(ةميقلاب هيلع رح دلولا نوكي الو «هنم ٍدلولا بسن تبغي الف) :لاق
 .ةهبشلل ؛ هيلع الحلا بجي ال هنأ ريغ 2

 .نيتمارغلا ئدحإ نع ْىَرعَي ال ءطولا نأل ؛(ِرمْعلا عيمج همزليو) :لاق
 ر م

 ت اطلع ی 3 40 اک اک ت او اک ا

 ررضتت الو «ةبتاكملا هب ٌررضتت ال اميف تخسفنا ةباتكلا نأل ؛ ةباتكلا لدب

 .لدبلا فصن طوقسب '

 كلمتلا قَح يف الإ خسفنت مل ةباتكلا نأل ؛لدبلا لك بجي :ليقو
2 7 2 8 5 

 رظن :هقح يف هئاقبإ يفو «لدبلا فصن طوقس قح يف ٌرهظَت الف «ةرورض
 و وعر 2

 يطعُت يتلا يه ةبتاكملاو «هطوقسب ةبتاكملا ررضتت ال ناك نإو ئلوملل

 .اهعفانم لادبأب اهصاصتخال ؛َرقعلا

 ءهصاصتخا روهظل ؛ئلوملا ىلإ َرقعلا درت :قرلا يف تّدرو ترجع ولو

 .اًنيب ام الع



 كرتشملا دبعلا ةباتك 1

 تا. 0 ٠ » 5-05 7 يمي ع 2

 فصنت هللا همحر فس وی يبأ لوق سايق ىف هكيرشل لوألا نمضيو

 .اريثعم وأ «ناك ًارسوم «ًةبتاكم اهتميق

 ءاهتميق بفصن نم لقألا نمضي : هللا همحر دمحم لوق سايق يفو

 . ةباتكلا لدب نم ىقب ام فصن

 .رييدتلا لطب : ْتَرَجَع مث ءاهّرّبد نكلو ءاهأطي مل يناثلا ناك اذإو

 . لوألل لو مآ يهو

 هللا همحر فسوي يبأ لوق سايق يف هكيرشل لوألا ٌرمضَيو) :لاق

 هنمضیف ؛ةبتاكم يهو هكيرش بيصن كلمت هنأل ؛ (ةبت ہتاکم اهتميق فصن

 .كّلمتلا نامض هنأل اعم وأ داك ارشوتل)

 ءاهتميق بفصن نم لقألا نمضي :هللا همحر دمحم لوق سايق يفو) :لاق
 e ؛(ةباتكلا لدب نم يقب ام بفصن نمو

 .امهلقأ بجي :امهنيب ددرتللف «ءادألا رابتعا ئلع « لدبلا بفصن يفو «زجعلا

 لطب :ْتَرَجَع مث i نكلو ءاهأّطي مل يناثلا ناك اذإو) :لاق

 .كلملا يفداصي مل هنأل ؛(ريبدتلا

 .زجعلا لبق اهكّلمت دلوتسملا نأل ؛ٌرهاظف :امهدنع امأ

 نه هک كا هلأ ن رجلا اا ر س يآ هدف افآو
 فالخب «كلملا دمتعي ريبدتلاو «هريغ كم ٌفواصم هنأ نيت ءءطولا تقو

 .رم ام ىلع ء«رورغلا دمتعي هنأل ؛بسنلا

 اليتسالا لُّمكو «هكيرش بيصن َكّلَمَت هنأل ؛(لوألل دلو ٌمأ يهو) :لاق

 .اًنيِب ام ىلع



 ۲۱ كّرتشملا دبعلا ةباتك

 . اهتميق فصنو ءاهِرْقُع فصن هكيرشل نمضيو

 .ًاعيمج مهّلوق اذهو لوألا دلو : دلولاو

 نِمض : ترَجَع مث رسوم وهو ءامهدحأ اهقتعأ مث ءاهابتاك اناك نإو

 همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع كلذب عجرّيو ءاهتميق فصن هكيرشل قتعملا

 .اهيلع عجري ال :الاقو هللا

 .ةكرتشم ةيراج هئطول ؛(اهرقع فصن هكيرشل نمضيو) :لاق

 .ةميقلاب كلمت وهو «داليتسالاب اهفصن كلمت هنأل ؛(اهتميق فصنو)

 اذهو) «ححصملا مايقل ؛هثوعد تّحص هنأل ؛(لوألا دلو :دلولاو)

 .انيب ام ههْجَوو «(ًاعيمج مهُّلوق
 :تّرجع مث رسوم وهو ءامهدحأ اهقتعأ مث ءاهابتاك اناك نإو) :لاق

 ةفينح يبأ دنع اهيلع كلذب عجريو ءاهتميق فصن هكيرشل قّيعملا َنِمض
 :قرلا يف تّدرو «تّرجع امل اهنأل ؛(اهيلع عجري ال :الاقو هللا همحر

 هلق لر مل اهنأك ٌريصت
 ءاهريغو «تارايخلا يفو «عوجرلا يف فالخلا ىلع :هيف باوجلاو

 .قاّتعلا يف هانرّرق دقو «قاتعإلا ٌورجت ةلأسم وه امك

 ؛ هللا همحر ةفينح يبأ دنع قيعملا نمضي نأ هل سيلف :زْجَعلا لبق امأو

 قّعملا ريغ ُبيصن لعجُي نأ هرثأ ناك :هدنع اًرجتي ناك امل قاتعإلا نأل
2 

0 
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 .كلذ لبق ةّبتاكم اهنأل ؛ هبحاص بيصن هب ريغتي الف «بتاكملاك



 كرتشملا دبعلا ةباتك ۱۲۲

 وهو حلا هقتعأ مث ءامهدحأ هرّبد «نيلجر نيب ب دبعلا ناک اذإو

 ءاش نإو ءًارّبدم هتميق فصن قتعملا َنَّمَض :هربد ىذلا ءاش نإف م

 .دبعلا قتعأ ءاش نإو «دبعلا ئعستسا

 «قتعملا َنِمَضَي نأ هل نكي مل :ٌرَخآلا هرّبَد مث ءامهدحأ هقتعأ نإو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «قتعي وأ .دبعلا ىعستسي نكلو

 ضن ةميق ةئمضب نأ هلق“ :لكلا نع ىب أرجتي ال ناك امل :امهدنعو

 : قاغا تاق نأ ,E رسوم ناك نإ ایام

 .راسعإلاو راسيلاب ُفِلَتْخيف
 ءرخآلا هقتعأ مث ءامهدحأ هرّبد «نّيلجر نيب دبعلا ناك اذإو) :لاق

 نإو ءاريدم هتميق فصن قيعملا سض :هربد يذلا ءاش نإف : رسوم وهو

 .دبعلا قتعأ ءاش نإو «دبعلا ىعستسا ءاش

 «قّعملا نمضي نأ هل نكي مل :رخآلا هربد مث ءامهدحأ هقتعأ نإو

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «قّتعي وأ «دبعلا يعستسي نكلو

 فيض ع رف هزاع بد ووقع دلا نأ وو

 ءءاعستسالاو نيمضتلاو قاتعإلا ةريجخ هل تبثتف ءِرَخآلا بيصن هب فَي نكل

 .هبهذم وه امك

 .ءاعستسالاو «نيمضتلا رايخ هل قبي مل :قتعأ اذإف

 بيصن هب دسفي نكلو «هدنع أّرجتي هنأل ؛هبيصن ئلع ٌرصتقَي هقاتعإو
 امك ءًاضيأ ءاعستسالاو قتعلا ٌرايخ هلو «هبيصن ةميق هتمضي نأ هلف «هكيرش

 .هبهذم وه



 ۱۳ كرتشملا دبعلا ةباتك

 رخآلا قثعف : امهدحأ هربد اذإ : هللا امهمحر محمو فسوي وبأ لاقو
 44 # ا 2 2 و

 .ارسعم وأ ناك ارسوم «هتميق فصن نمْضَيو «لطاب
 و ا

 . لطاب رخآلا ٌريبدتف : الوأ امهدحأ هقتعأ نإو

 .ربدملا فّداص قاتعإلا نأل ؛ًارّبدم هبيصن ةميق هُنمضيو

 .نيموقملا ميوقتب رع ربدملا ةميق :ليق مئ
 «ههابشأو عيبلا :ةثالث ٌعاونأ مفانملا نأل ؛ٌنِق وهو هتميق اثلث بجي :ليقو

 .ثلثلا طقسيف ءعيبلا :تئافلاو «هعباوتو قاتعإلاو «هلاثمأو ٌمادختسالاو

 ىلإ وكلم نم لاقتنالا لبقي ال هنأل ؛نامضلاب هكّلمتي ال :هنمض اذإو

 .قباف ءًاربدم بصغ اذإ امك ءشلم

 :هرّبد اذإف «هدنع ثالثلا تارايخلا رّخآلل ناك :ًالَوأ امهدحأ هقتعأ نإو
 ربدملا نأل ؛ءاعستسالاو قاتعإلا رايخ يقبو «نيمضتلا رايخ هل قبي مل

 :اوعيستسيو « قتعي

 رخآلا قتعف :امهدحأ هربد اذإ :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو)

 ريبدتلاب هبحاص بيصن ُكّلمتيف ءامهدنع أّرجتي ال هنأل ؛(لطاب

 نامض هنأل مخ وأ ناك اروم ق نقصت نمضيو) :لاق

 .راسعإلاو راسيلاب فلتخي الف كلمت

 رق وهو ريبدتلا هقداص هنأل ؛ًانق هتميق فصن نمضي

 ال قاتعإلا نأل ؛ (لطاب رخآلا ر ريبدتف :ًالوأ امهدحأ هقتعأ نإو) :لاق

 .هدمتعي وهو «كلملا ٌريبدتلا يفداصي ملف تلک و ف ءامهدنع ار جتی



 كرتشملا دبعلا ةباتك

 ناك نإ كلذ يف ٌدبعلا ئعسيو ءًارسوم ناك نإ هتميق فصن نمضي
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 راسعإلاو راسيلاب كلذ فلتخيف «قاتعإلا نامض اذه نأل ؛(ًارسعم ناك
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءامهدنع

 د6 د ع



 باب "١

 باب

 ئلوملا تومو .هزجعو ‹بتاکملا توم

 نيد هل ناک ناف ءهلاح يف مكاحلا ٌرَظَن : منع اكل عدرا

 . ثالثا وأ نيمويلا هيلع راو «هزيجعتب لجعُي مل : هيلع مَدَقي ب لام وأ «هضبقي
04 

 َخَسْفو «قلوملا هرجع : هّريجعت ئلوملا بَلَطو هو هل نكي مل ناف

 . هللا ا دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو ءةباتكلا

 .نامْجَت هيلع ٰیلاوتي تح هرجع ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 باب

 ىلوملا تومو «هزجعو «بتاكملا توم

 هل ناک نإف «هِلاح يف مكاحلا َرَظَن :ِمْجَن نع ُبتاكملا رجع اذإو) :لاق

 وأ نْيمويلا هيلع َرَظَتناو «هزيجعتب لجعُي مل : هيلع مدي لام وأ ؛هضبقي نيد
 .نييناجلل ارظن ؛(ةثالثلا

 «عفدلل مصخلا لاهمإك «راذعألا ءالبإل تَّبرض يتلا ةدملا يه ثالثلاو

 .هيلع دازي الف ءءاضقلل نويدملاو

 «ئلوملا هرجع :هّريجعت ئلوملا بلَطو ءٌهْجَو هل نكي مل نإف) :لاق
 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «ةباتكلا خسفو

 .(نامُجَت هيلع ٰیلاوتي اوتح هزجعي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو



 ىلوملا تومو «هزجعو «بّتاكملا توم ١5

 يف در :نامجت بتاكملا ىلع ئلاَوت اذإ» :هنع هللا يضر يلع لوقل

 .طرشلا اذهب هقّلع «'٤قرلا

 .هّلجؤم هئسحأ ناك تح «قافرإ قع هنألو

 ءاراسيتسا ٍةدم لاهمإ نم دب الف ءمجن لولح دعب :بوجولا ةلاحو
 .نادقاعلا هيلع َقَقاوت ام :"”ودملا ئئلوأو

 ءادأ نع َرَجَع نم نأل ؛ٌرجعلا وهو «ققحت دق خسفلا ببس نأ ايل

 .نيمجن ءادأ نع ّرجعأ نوكي :رلحاو مجن

 دقو «مْجَت لولح دنع لاملا ىلإ لوصولا ئلوملا دوصقم نأل اذهو
 .هنود ًايضار نكي مل اذإ ٌحَسْفْيف «تاف

 نكي ملف ءءادألا ناكمإل اهنم دب ال هنأل ؛ةثالثلاو نيمويلا فالخب

 .اريخأت

 ةَبئاكم نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع يوْرملا نإف «ةضراعتم ٌراثآلاو

 .اهب جاجتحالا طقسف «""اهّدرف «ردحاو ِمْجَن ءادأ نع ترجع هل

 هيفو «ةاطرأ نب جاجح :هدانسإ يفو )5١1517(« ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 .۱۹۲/۲ ةياردلا «مالك

 .ةدملا :خسُت يفو (۲)

 .ًامالغ بتاك هنأ هيفو )۲۱٤۱٥(« ةبيش يبأ نبا فئصم (۳)



 1۲۷ ىلوملا تومو «هزجعو «بّئاكملا ثوم

 .ٌرئاج وهف : هاضرب هالوم هدرف َرَجَعَف «ناطلسلا ريغ دنع مَن لح ناف

 .قرلا ماكحأ ئلإ داع : بتاكملا َرَجَع اذإو

 .هالؤمل وهف : باسكألا نم هدي يف ناك امو
 نم هيلع ام ّيِضْقو «ةباتكلا خسفنت مل :لام هلو ُبتاكملا تام نإف

 . هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هقّنِعب مكحو «هلام

 ا تا ا

 :هاضرب هالوم هدرف ف «"ناطلسلا ريغ دنع ِمْجَنب لخأ نإف) :لاق

 .ئلوأ رذعلابف ءِرْذُع ريغ نم يضارتلاب حست ًةبتكلا نأل ؛(رئاج وهف
 مات مزال قع هنأل ؛خسفلاب ءاضقلا نم دب ال :ُدبعلا هب ضْرَي مل ولو

 .ضبقلا دعب بيعلاب ٌدرلاك ءاضرلا وأ ءاضقلا نم دب الف «ئلوملا بناج نم

 .ةباتكلا خاسفنال ؛(قرلا ماكحأ ىلإ داع :بتاكملا َرَجَع اذإو) :لاق

 .(هالؤمل وهف :باسكألا نم هدي يف ناك امو)

 ىلع وأ «هيلع ًافوقوم ناك هنأل اذهو «هدبع ْبْسَك هنأ َرَهَظ هنأل

 .فقوتلا لاز دقو «هالوم

 هيلع ام يضقو «ةباتكلا خسفنت مل :لام هلو بتاكملا تام نإف) :لاق
 وهف :ىقب امو «(هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ ىف هقتعب مکحو «هلام نم

  Eور و م 1 َ 3 :
 .هدالوأ قتعیو «هتثرول ثاريم

 .يضاقلا ريغ يأ )١(

 .زجعف :ديدشتلاب خسُن يف تطبضو (۲)



 ىلوملا تومو «هزجعو «بّتاكملا توم 1۸

 و
 انؤاملع ذخأ هبو «"امهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع لوق اذهو

 :ككل 5 ام 1 ب ةئاتكلا مس د ٠ هللا )( ةذاشل اق
 :ٌكرن امو ءادبع توميو «هب لطبت :هللا همحر ىعف ا لاقو

 . ن هللا ىضر تباث نب دیز كلذ ىف همامإو «هالومل

 .لطبتف «هّئابثإ رذعت دقو «هّقْثِع :ةباتكلا نم دوصقملا ”"نألو

 تيك وا اروم تامملا دعب تب نأ نإ ولع ال او

 دنع هدعب وأ «هّلبق

 .ةيلحملا مدعل :لوألا ىلإ هجو ال

 .ءادألا وهو «طرشلا دقفل : يناثلا ىلإ الو

 ننس 2١75/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «نسحلا نب دمحمل لصألا )١(

 .197/5 ةياردلا ء(۲۱۹۸۳) ۳۳۱/۱۰ يقهیبلا

 .ه5/4 مألا (۲)

 .خسفنت :خسُت يفو (۳)

 )7١1547(. ننسلا يف يقهيبلل هازعو 1۹۲/۲ ةياردلا (5)

 )٥( ةيانبلا .هللا همحر يعفاشلا مامإلل لوقعملاب لالدتسا اذه ۱۳/٠٠٠٦.

 .11//701 ةيانبلا .توملا دعب ام ىلع يأ (5)

 لاوحأ ةثالث هذهف «هتايح لاح ىلإ ًادنتسم هنوك لاح توملا دعب تبثي وأ يأ (۷)

 1 ۲٥۷/٠۳. ةيانبلا ...لوألل هجو ال :هلوقب كلذ لإ راشأ ءةلطاب اهلك



 ۲۹ ىلوملا تومو «هزجعو «بّئاكملا توم

 هيبأ ةباتك يف ئعس : ةباتكلا يف ًادولوم ًادلو كرو «ءافو كري مل نإو

 . دلولا َقّتَعو « هتوم لبق هيبأ قّعِب انمكح : ئدأ اذإف .هموجن ىلع

 دات «تبثي ءيشلاو «لاحلا يف "''توبثلا رذغتل :ثلاثلا ىلإ الو

 «ولوملا وهو + ني دقاجتملا خا ترمب لطي الو ةةضواعم قعدنا الو

 .رخآلا تومب اذكف

 نأل ؛ئلوأ لب «قَحلا ءايحإل دقعلا ءاقبإ ىلإ ةجاحلا :امهنيب عماجلاو

 ئفنأ توملاو «هبناج يف دقعلا مزل ئتح ءئلوملا ّقَح نم ُدَكآ هقح

 ببس دانسإب ةيرحلا دست وأ ءاريدقت ًايح لزنيف «ةيكولمملل هنم ةيكلاملل

 ج كلذ كو فدا هيلع ذأ نوكيو م كرعلا لف ا ل لآ

 ."”تايفالخلا يف هّمامت فرع ام ىلع

 يف ئعس :ةباتكلا يف ًادولوم ًادلو كرت «ءافو كري مل نإو) :لاق

 قتعو «هتوم لبق هيبأ قّيِعِب انمكح :ئدأ اذإف ءهموجن ئلع هيبأ ةباتك
 ءءادألا يف هملحَيف ,هبسكك :هبسكو «هتباتك يف لخاد دلولا نأل ؛(ألولا

 .ءافو كرت اذإ امك راضو

 .قتعلا توبث يأ (۱)

 ًاخسُن اوفّنِص نيمدقتملا انباحصأ نم نيققحملا نإف «تايفالخلا حست اهب دارأ (؟)
 «فالخلا ةقيرطو «تايفالخلا :اهوّمسو «ةيفالخلا ةيهقفلا لئاسملا ىلع ةلمتشم
 هذه الإ بتاكملا لئاسم نم اوركذ ام مهنأ ريغ «ةيفالخلا لئاسملا نم ًاريثك اهيف اوركذو
 .769/157 ةيانبلا .اهدحو ةلأسملا



 ىلوملا تومو «هزجعو «بئاكملا توم ۳۰

 ةّلاح ةباتكلا ّيّدؤت نأ امإ : هل ليق : ةباتكلا يف ّىرتشم ًادلو َكَرَت نإو

 .اقيقر درت وأ

 . هبا هرو : ءافو َكَرَتو ءتام مث «هّنبا یرتشا نإف ص 5 هم ےس 4 0

 ةباتكلا يّدؤت نأ امإ :هل ليق :ةباتكلا يف ىرتشم ًادلو َكّرَت نإو) :لاق

 افيو درت وأ ةلاح

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :هنع هللا يضر لاق

 ءةباتكلا يف دولوملا دلولاب ًارابتعا ؛هِلَجأ ىلإ هيّدوُي :امهدنع امأو

 «هقاتعإ ئلوملا ُكلمَي اذهلو «هل عب هيلع "”بتاكُي هنأ :امهنيب عماجلاو
 .هباسكأ رئاس فالخب

 تبعي لجألا نأ :نّيَلصفلا نيب قرفلا وهو «هللا همحر ةفينح يبألو

 مل ئرتشملاو «دقعلا تحت لحد نم قح يف تبثيف «دقعلا يف ًاطْرَش

 .هلاصفنال ؛هيلإ همکح يِرْسَي الو «دقعلا هيلإ فضي مل هنأل ؛ لخدي

 مكحلا يِرْسيف «ةباتكلا تقو لصتم هنأل ؛ةباتكلا يف دولوملا فالخب

 .هموجن يف ئعس :همكح يف لحد ثيحو «هيلإ

 ل هنأل ؛(هثبا هّئرَو :ءافو كرو ءتام مث «هتبا ئرتشا نإف) :لاق

 كلذ يف هنبا ةيزحب ی تاک ارا یی جرا يف موت مى
 رح نع ثري ارح اذه نوكيف «ةباتكلا يف هيبأل ُعّبَت هنأل ؛تقولا

 .بتاكت :ئرخأ يفو بتاكم :خسُت يفو )١(



 ١١ ىلوملا تومو «هزجعو «بّئاكملا توم

 .ةدحاو ةباتك نْيبئاكم هّنباو وه ناك نإ كلذكو

 تحف ‹« هتبتاکمب 17 ايد كرتو «ةرح نم دلو هلو بتاكملا تام نإو

 .بتاكملا ْرْجَعِب ءاضق كلذ نكي مل : ألا ٍةلقاع ئلع هب يرضقف لولا

 يلاومل هب يضقف ئالو يف بألا يلاومو مألا يلاوم مصتخا نإو

 لا ءا وهن مألا

 نإ َدلولا نأل ؛(ةدحاو ةباتك نْيبتاكم هئباو وه ناك نإ كلذكو) :لاق

 صخشك الج :ًاريبك ناك نإو «هتباتک يف هيبأل ْعَبَت وهف :ًاريغص ناك

 رم ام ىلع «ةلاحلا كلت يف هتيرحب مكحي :بألا ةيرحب مِكَح اذإف ءرلحاو

 ههتتاكمب ءاقو ايد كرو ةرح نه دلو هلو بئاكملاةتامنإت) لاف

 زجعب ءاضق كلذ نكي مل :ٌمألا ٍةلقاع ىلع هب يضقف «دلولا تجف
 .(بئاكملا

 يلاومب دلولا قاحلإ اهّيضق ني نأل ؛ةباتكلا ّمْكُح ُرّرَقُي ءاضقلا اذه نأل

 ءالولا جنيف «قتحَي نأ لمتحي وج هجو ىلع نكل «مهبلع لقعلا باجيإو «مألا
 .ًازيجعت نوكي ال : :ةباتكلا دقع مكح زري امب ءاضقلاو «بألا يلاوم ىلإ

 هب يِضقف «هئالو يف بألا يلاومو مألا يلاوم مصتخا نإو) :لاق

 لاب ءا ويف :مألا يلاومل

 «ةباتكلا ءاقب ىلع ينتبي كلذو ءًادوصقم ءالولا يف ٌفالتخا اذه نأل

 ءمألا يلاوم ئلع ءالولا رقتساو «ًادبع تام :تّحسف اذإ اهنإف ءاهضاقتناو

 «بألا يلاوم ىلإ ءالولا لقتناو ارح تام :ءادألا اهب لصتاو تبق اذإو

 .ًازيجعت ناك اذهلف ءءاضقلا نم هيقالُي ام ذفنيف «هيف ٌلهتجم لصف اذهو

 ق



 ىلوملا تومو «هزجعو «بّئاكملا توم ۱۳۲

 تط وهف : رجع مث «هالوم ىلإ تاقدصلا نم بتئاكملا ذأ امو

 :ارلوعلل

 ْبْيَط وهف :َرَجَع مث «هالوم ىلإ تاقدصلا نم بّتاكملا ئَدأ امو) :لاق

 .قتعلا نع ًاضوع ىلوملاو «ةقدص هكّلمتي دبعلا نإف «كلملا لُدبتل ؛(ئلوملل
 رضا أ هو و و 1

 :اهنع ىلاعت هللا ىضر ةريرب ثيدح ىف ةيوبنلا ةراشإلا تعقو هيلإو
0( 8 000 

 . «ةيده انلو ءةقدص اهل وه»

 ىلع هلوانتي هل حابملا نأل ؛يمشاهلاو يتخلل حابأ اذإ ام فالخب اذهو

 حابأ اذإ ًادساف ءارش يرتشملا هريظنو «كلملا لّدبتي ملف «حيبملا كلم

 :بيطي :هكلم ولو هل بيطَي ال :هريغل

 .باوجلا كلذكف :ئلوملا ىلإ ءادألا لبق َرَجَع ولو

 .كلملا لدبتي هدنع زجعلاب هنأل ؛رهاظ هللا همحر دمحم دنع اذهو

 ىلوملا كلم ٌررقتي زجعلاب ناك نإو هللا همحر فسوي ىبأ دنع اذكو

 ؛ذخآلا لعف يف ثّبخلا امنإو «ةقدصلا سفن يف َثْيُخ ال هنأل ؛هدنع
 .هب ًالالذإ هنوكل

 .يه :خسُت يفو )١(

 ئلص يبنلا نأ :امهيفو )٠٠۷١(. ملسم حيحص )١597(, يراخبلا حيحص (؟)

 - اهتبتاك اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو - ةريرب ىلع هب قّدِصُت محلب ينأ ملسو هيلع هلل
 :ملسو هيلع هللا ئاص لاقف «ةريرب ىلع هب قّدِصُت ام اذه :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف
 .«ةيده انلو «ةقدص اهل وه»



 ۱۳۳ ىلوملا تومو هزجعو «بئتاكملا توم

 هنإف : : رجع مث «ةيانحلاب ملعي ملو «هالوم هبتاکف «دبعلا ئنج اذإو

 .رَجَع ئتح هب ضقي ملو «بتاكملا انج اذإ كلذكو .يدفي وأ « عفدي

 . هيف ابي نيد وهف : َرَجََع مث «هتباتك يف هيلع هب يضف نإو
 ل 5 "5 + «» ٠)

 همحر فسوي وبأ عجر دقو «هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو

 « هتمرح ةدايزل ؛ىمشاهللو «ةجاح ريغ نم ىنغلل كلذ و الو

 ريقفلاو «هنطو ىلإ لّصَو اذإ ليبسلا نباك راصف «ئلوملا نم دَجوي مل ذخألاو

 اميل نيت هيت املا نم خا هانورقا ف وف يقب دقو ىنغتسا اذإ
 وعر

 ةقدصلا نم يِقب ام هل بيطي : ینغتساو «بئاكملا ق ىتعأ اذإ :اذه ْىلعو

 .هلي يف

 :َرجع مث «ةيانجلاب ملعي ملو «هالوم هّبئاكف «دبعلا ئنج اذإو) :لاق

 ملو «لصألا يف ٍدبعلا ٍةيانج بجوم وه اذه نأل ؛(يدفي وأ «عفدي هنإف
 ةباتكلا نأ الإ ؛ءادفلل ًاراتخم ٌريصي ىتح ؛ةباتكلا دنع ةيانجلاب ًاملاع نكي

 و وى

 .يلصألا مكحلا داع :لاز اذإف «عفدلا نم ةعنام

 انيِب اَمِل ؛(َرَجَع تح هب ضقي ملو «بتاكملا ئنج اذإ كلذكو) :لاق

 .عناملا لاوز نم

 ؛(هيف عابي نيد وهف :َرجع مث دل :لاق

 همحر فسوي وبأ عجر دقو ا

 .(هيلإ هللا



 ىلوملا تومو «هزجعو «بّئاكملا توم 1€

 .ةباتكلا خسفنت مل : بئاكملا ئلوم تام اذإو

 . هموجن ىلع ئلوملا ةثرو ىلإ لاملا ذأ : هل ليقو
 يل هرم و 5
 . هقتع ذفني مل : ةثرولا دحأ هقتعأ نإف

 همحر رفز لوق وهو «ءاضقلا لبق رجع نإو هيف عاب :ًالوأ لوقي ناكو
 :تعقو امكف «ةيانجلا تقو ئاق ةباتكلا وهو عفدلا نم مناملا نأل ؟؛هللا

 .دلولا ٌمأو ءِرّبدملا ةيانج يف امك «ةميقلل ةبجوم تدقعنا

 «لاحلا يف لاقتنالا تبثي ملو ءدّدرتلل ؛لاوزلل لباق عناملا نأ :انلو

 :ضبقلا لبق بأ اذإ عيبملا دبعلاك راصو ءاضرلا وأ ءاضقلا ىلع ْفقوتيف

 .اذه اذك ءهِوْوَع لامتحاو «هددرتل ؛ءاضقلا ىلع خسفلا فقوتي

 .لاحب لاوزلا نالبقي ال امهنأل ؛داليتسالاو ريبدتلا فالخب

 ىلإ مؤ ال يک ؛ (ةباتكلا خسفنت مل :: بّتاكملا لوم تام اذإو) :لاق

 .هقح :ءرملا قح ببسو «ةيرحلا ُببس ةباتكلا ذِإ «بتاكملا ّقَح لاطبإ

 .(هموجن ىلع ئلوملا ةثرو ىلإ لاملا أ :هل ليقو)

 ئقبيف «كلذك دقعنا ببسلاو ءهجولا اذه ىلع ةيرحلا قحتسا هنأل

 .ءافيتسالا يف هنوفلخي ةثرولا نأ الإ ٌرّيغتي الو «ةفصلا هذهب

 .(هقثِع ذفني مل : ةثرولا دحأ هقتعأ نإف) :لاق

 «كلملا بابسأ رئاسب ُكَّلمُي ال بتاكملا نأل اذهو ءهكِلمَي مل هنأل

 :ةنازولا تين اذكف



 ١ ىلوملا تومو «هزجعو «بّتاكملا توم

 و تر ر

 .ةباتكلا لام هنع طقسو «قتع : اعيمج هوقتعأ نإو

 ا ا 4( ةناتكلا لام دنع و 222 اميه عا نو لا

 ترا فرخ قو «مهتح هنإف «ةباتكلا لدب نع ءاربإ

 الإ «ئلوملا هأربأ اذإ امك ءَقِّتعَي :ةباتكلا لدب نع بتاكملا ةىِرَب اذإو

 ار هاجت الكل ت ع ءار ي ل قررا نحنا فأ اذ[ هلأ

 هادا وا ضعلا ةاربإب تش هل فاصخلاو قمل افت 4 ءانغتفا

 ّقَحِل ؛لكلا ءاربإ ىلإ ةجو الو هلك يف الو «هرضعب يف ال «بتاكملا يف

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةثرولا ةيقب

 د6 د6 د6 د6 ¢

 .لدبلا ضعب ءاربإب يأ )١(

 .ةباتكلا لدب ضعب ءادأ يأ ()



 ءالّولا باتك ۱۳۹

 ءالّولا باتك

 .هل هؤالوف : هكولمم ئلوملا قتعأ اذإو

 ءالّولا باتك

 ا شو: اة ءالو مسيو: قاع ءالو "ناعوت ءالولا لاف

 .هل ءالولا ناك :ةثارولاب هيلع هّبيرق قع ول ئوتح «حيحصلا يف «هكلي ىلع
 ءةالاوملا ءالوو ءةقانعلا ءالو :لاقُي اذهلو «دقعلا هيبسو :ةالاوُم ءالوو

 .هببس ىلإ فاضي مكحلاو

 .ءايشأب رصانتت برعلا تناكو ءرصانتلا :امهيف ئنعملاو

 نإ» :لاقف «هيعونب ءالولاب مهّرصانت ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا َرّرقو
 .""(مهنم :مهقیلحو «مهنم :موقلا ئلوم

 .فيلحلاب ةالاوملا نودكؤُي اوناك مهنأل ؛ةالاوملا ئلوم :فيلحلاب ُدارملاو

 ةالصلا هيلع لوقل ؛(هل هؤالوف :هكولمم ئلوملا قتعأ اذإو) :لاق

 ."”(قتعأ نمل ءالولا» :مالسلاو

 .نيبرض لع ءالولا :خسُت يفو )١(

 .«مهسفنأ نم :موقلا ئلوم» :ظفلب 58/١7 )595١(« يراخبلا حيحص (۲)

 كردتسملا يف مكاحلاو «558/7 دمحأ دنسم يف :«مهنم :موقلا ئلوم» :ظفلبو

 ۰٤٠٤/۲ ٠٤۹/٤. ةيارلا بصن رظنيو «يبهذلا هقفاوو «هححصو ؛:1

 )١6١5(. ملسم حيحص (o11)» يراخبلا حيحص (۳)



 ¥ ءالولا باتك

 ّقَتِعُت ةأرملا اذكو

 .قتعأ نمل ءالولاو ا 03 هنأ طَّرَش ناف

 دعب َقَتَع نإو ىلوملل هؤالوو ءَقَتَع : ةباتكلا لدب بتاكملا ئَدأ اذإو
 . ىلوملا توم

 «هریف «هنع قرلا ةلازإب ىنعم هايحأ دقو نلف هب رصانتلا نألو

 .مرلاب معلا 5 ر ءالولا ٌريصيو

 .انيور امل ؛(قتعت ةأرملا اذكو) :لاق

 اعجف «بلنب نعو اهنع :امهنع هللا يضر ةزمح ةنبال 0 تامو

 ."نيفصن امهنيب لاملا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 .هانركذ ام قالطإل ؛هريغبو لامب قاتعإلا هيف يوتسيو

 ؛(قّعأ نمل ءالولاو «لطاب طرشلاف : : اس هنأ "”طرش نإف) :لاق

 .حصي الف ءصنلل فلاخم طرشلا نأل

 قع نإو ئلوملل هؤالوو رغ :ةباتكلا لدب بتاكملا ىذأ اذإو) :لاق

 دقو ءةباتكلا وهو «بيسلا نمار شاب امي هلع تع هنأل ؛ (ئلوملا توم دعب

 .بتاكملا ىف هانررق

 كردتسملا .(77755) هجام نبا ننس )٦٠٠(. ىئاسنلل ئربكلا ننسلا )١(

 . 175/7 رابخإلاو فيرعتلا «؟7١757/1 ةيانبلا 4/۲ ةياردلا «25975) مكاحلل

 .امهنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةمامأ يه :ةزمح ةنباو
 .دبعلا يأ (۲)

 .امهنيب ءالو ال يأ (۳)



 ءالّولا باتك ۱۳۸

 ا ارا

 .هل مهؤالوو .هدالوأ تاهمأو «هورٌبدم َقَتَع : ئلوملا تام نإو

 .هل هؤالوو «هیلع تع : هنم ِمَرحَم مر اذ َكَلَم نمو

 لماح يهو ّةمألا ٍةمألا لوم قتعأف َرَخآل ةمأ لجر دبع جوت اذإو

 افي ابان رو ءْتَقَتَع : دبعلا نم

 .ًادبأ هنع لقتني ال ألا ئلومل ِلْمَحلا ءالوو
 .رهشأ ةتس نم لقأل ًادلو ْتدَّلَو اذإ كلذكو

 لْعِف نأل ؛هتوم دعب هِقّْتِعو هئارشب وأ «هقتعب ئصوملا دبعلا اذكو

 .هكلم مكُح ىلع ةكرّتلاو «هلعِنك :هتوم دعب يصولا

 يف ايب اَمِل ؛(هدالوأ تاهمأو «هورّبدم قتع :ئلوملا تام نإو) :لاق

 .قاتعلا

 .داليتسالاو ريبدتلاب مهقتعأ هنأل ؛ (هل مهؤالوو)

 .قاتعلا يف اّن اَمِل ؛(هيلع تع :هنم مرحَم مر اذ كلم نمو) :لاق

 .هيلع قتعلا وهو «ببسلا دوجول ؛(هل هؤالوو)

 يهو ةمألا ٍةمألا ئلوم قتعأف رحال م ٍلجر دبع جيت اذإو) :لاق

 اش اهلمح ىو تقف دبعلا نم لماح

 ٍقّعم ىلع قتع هنأل ؛ (ادبأ هنع لقتني ال کالا ئلومل ٍلمحلا البو

 لقتتُي الف ءًادوصقم اهنم قاتعإلا لزق ءاينم ءزج وه ذإ ًادوضتم مألا

 .انيور امب ًالمع ؛هنع هؤالو

 مايقب نقيتلل ؛(رهشأ ةتس نم لقأل ًادلو ْتَدَكَو اذإ كلذكو) :لاق
 .قاتعإلا تقو ٍلّمَحلا



 ۱۳۹ ءالولا باتك

 .مألا ئلومل هؤالوف : ًادلو رهشأ ةتس نم ٌرثكأل اهِقْتِع دعب ْتدَلَو نإف
 . بألا يلاوم ئلإ ألا يلاوم نع لقتناو «هنبا ءالو رج : بألا َقِيعَأ نإف

 نامأوت امهنأل ؛رهشأ ةتس نم لقأل امهدحأ نْيدلو ْتَدَلَو اذإ اذكو

 ريغ لاو جوزلاو ءْىلْبُح يهو ءًالجر ْتَّلاو اذإ ام فالخب اذهو
 و 4 4 04 و 1

 ءالّولا اذهل لباق ٌريغ َنينجلا نأل ؛بألا ئلومل لولا ءالو نوكي ثيح
 3 3 رر ۶

 .هل لَحمب سيل وهو «لوبقلاو باجيإلاب همامت نأل ؛ادوصقم

 ىلومل هؤالوف :ًادلو رهشأ ةتس نم ٌرثكأل اهِقْتِع دعب تدّلو نإف) :لاق

 ملو «ءالّولا يف اهعبتَيف ءاهِقْتِع دعب اهب هلاصتال ؛مألل ًاعَبَت َقَتع هنأل ؛(مألا
 02 ر 7 5

 .ًادوصقم قتعي ئتح قاتعإلا تقو همايقب رقيب
 ىلإ مالا يلاوم نع لقتناو «هنبا ءالو رج :ابألا قّيعأ نإف) :لاق 5 ا ر

 .لوألا فالخب «مألل ًاعَبت تبي دلولا يف انه اه ىْثعلا نأل ؛(بألا يلاوم
 و 2

 ءالولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «بسنلا ةلزنمب ءالولا نأل اذهو

 رر الو «بهوي الو «عابي ال ءبَسَّنلا ةمحلك 1 ا

 .هنبا ءالو بألا رج :دبعلا قتعأ :خست يفو )١(

 -لصألا يف نسحلا نب دمحم هاور دقو «تاداهشلا رخاوأ يف مدقت (؟)

 نع (۲۳۷) هدنسم يف يعفاشلا هاورو ۰۱۳۸/۳ رابخإلاو فيرعتلا يف امك «؛ 7

 «(۷۹۹۰) كردتسملا يف مكاحلاو )٤۹٥۰(« نابح نبا هححصو «نسحلا نب دمحم

 .؟7/5١ ريبحلا صيخلتلا رظنيو )۲۱٤۳۳(« ئربكلا نئسلا



 ءالولا باتک ١ع

 ٠ ٠ 6 و و . او او و او ا. واو دو هه و هو هاه جا هواه د... هلو هو GOC ولو هو 4 ¢ هو هه هه

 .ءالّولا كلذكف «ءابآلا ىلإ بسلا مث

 راص اذإف و بألا ةيلهأ 0 تناك مألا يلاوم ىلإ ةبسنلاو

 اذإف «ةرورض ملا موق ىلإ بَسنُي «ةنعالملا "دلوك ؛هيلإ ءالولا داع :ًالهأ

 .هيلإ بني :هسفن نعالملا بذكأ

 رالوب تءاجف «قالط وأ "توم نع ة ةدتعملا تقتعأ اذإ ام فالخب

 توملا تقو نم نيتنس نم "”لقألو «قتعلا تنفر نم رهشأ ةتس نم رثكأل
 ردع تأل قيعأ نإو مألا يلاومل ىلوم ُدلولا نوكي ثيح «قالطلا وأ
 و لا مل :نئابلا قالطلاو بألا توم دعب ام ئلإ قولعلا ةفاضإ
 «حاكتلا ةلاح ىلإ دنسأف «كشلاب ًاعجارم ٌريصي هنأ امل :يعجرلا قالطلا
 .ًادوصقم قَعف «قاتعإلا دنع ادو دلولا ناكف

 هجرخي ملو «تاداهشلا رخاوأ يف ةيادهلا يف درو ثيدحلا اذه نأ ئلإ انه هبنأو

 نيح يف 2177/7 ةياردلا يف رجح نبا هعبتو ۸۲/٤ ةيارلا بصن يف يعليزلا كانه

 ةيارلا بصن نم ناكملا اذه يفو «ءالولا باتك يف ةيادهلا يف انه ةيناث ةرم درو هنأ

 .ةياردلا يف رجح نبا هعبتو «يعليزلا هجرخ 14

 .ةنعالملا دلو ةلزنمب :ةخسن يفو )١(

 .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .جوزلا توم يأ ()

 ةمالعلا ةخسنو «يدعس ةمالعلا ةخسن يف ًاحّحصم ءاج تبثأ امك اذكه (۳)
 :يهو «ئلوألا ةلمجلا نم ةصقان تءاجف خسنلا يقاب امأ ءهال48 ةخسن يدعسألا
 نم لقأل ٍدلوب :اذكه خسن يف صقنلا ءاجو «قتعلا تقو نم رهشأ ةتس نم رثكأل

 .خلا ...نيتنس نم رثكأل :ئرخأ خسن يفو «قالطلا وأ توملا تقو نم نيتنس



 1٤1 ءالولا باتك

 ئنجف «ًادالوأ تدّكوف «ٍلبعب ةقتعم تجّوزت اذإو : «ريغصلا عماجلا» يفو
 ومار 5

 . مألا يلاوم ىلع مهلقعف : دالوألا

 . هسفن ىلإ ٍدالوألا ءالو رج : دبعلا بألا قيعأ نإف
 .اوُلَقَع امب بألا ةلقاع الع نوعجري الو

 «ًادالوأ تدّلوف «ردبعب ةقَتعُم تجوزت اذإو :«'”ريغصلا عماجلا» يفو)

 ءمهنأل اع ًاعيمج اوقتع مهنأل ؛(مألا يلاوم ىلع مهُلَقَعف :دالوألا نجف
 دلو يف امك «ةرورض ٌمألا يلاومب اوقجلأف «يلاوم الو «مهيبأل ةلقاع الو

 .انركذ ام ىلع «ةتعالملا

 .اًيب اَمِل ؛(هسفن لإ دالوألا ءار رج : دبعلا بألا قّيعأ نإف) :لاق

 :هولَقَع نيح مهنأل ؛(اوُلَمَع امب بألا ةلقاع ئلع نوعجري الو) :لاق

 وهو ءٌدوصقم هّببس نأل ؛ًادوصقم بألل تبي امنإو مهل ًاتباث ءالولا ناك
 .قئعلا

 ءهّسفن نعالملا بذكأ مث «مألا موق هنع لقع اذإ ةنعالملا دلو فالخب

 .«قولعلا تقو ىلإ ًادنتسم تبثي كلانه بسنلا نأل ؛هيلع نوعجري ثيح
 .نوعجريف «كلذ ىلع نيروبجم اوناكو

 .4"1ص )١(

 :بألا :ظفل حرش يف ۲۸٤/١١ ةيانبلا يف لاق .دبعلا :ظفل نودب :خسُت يفو (؟)

 .ةروكذملا ةقتعملا جوز وه يذلا دبعلا هب دارأ



 ءالّولا باتك 1۲

Fp 7 
0 

 و ۶ هه اك

 ءالوف :ادالوأ هل تدّلوف «برعلا نم ٍةقتعمب ٍمَجَعلا نم جوزت نّمو
 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اهيلاومل اهدالوأ

 .ًاضيأ هللا همحر دمحم لوق وهو : هنع هللا يضر لاق

 هالو :ادالوأ هل تدّكوف «برعلا نم ٍةقّتعمب ٍمَجَعلا نم جّوزت نّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلاومل اهدالوأ

 .(ًاضيأ هللا همحر دمحم لوق وهو :هنع هللا يضر لاق

 «بألا ىلإ بسنلا نأل ؛هيبأ مكح همكح :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ًايبرع بألا ناك اذإ امك

 .ىنعم كلاه هنأل ؛ًادبع بألا ناك اذإ ام فالخب

 تربثعا ئتح «ماكحألا ّقَح يف ٌرَبَتعم يوق ةقاتعلا ءالو نأ :امهلو

 مهباسنأ اوعّيض مهنإف «فيعض مّجَعلا قح يف بسنلاو «هيف ةءافكلا

 ياما هر ردي هرئارومماب منام هكارجل د مل اذهلو

 يف ةربتعم ةيوق برغل: تانا نل اع تالا ناک اذ اه فذلك

 .ءالولا نع تّغأف ءاهب مهّرصانت نأ اّمِل ؛لقعلاو ةءافكلا مكح

 ةقبعم يف "”عضولاو «ةقتعملا قلطم يف فالخلا :هنع هللا يضر لاق

 .ًاقافتا عقو :برعلا

 ال «قافتالا ليبس ىلع عقو :هرصتخم يف ةلأسملا هذه يرودقلا عضو يأ (۱)

 .15//7/81 ةيانبلا .دصقلا



 1۳ ءالولا باتك

 ملسأ مث (ةرفاك موق ٍةَقتعمب جوزت رفاك يطب : «ريخضلا نالا يقو

 امهمحر دمحمو 0 لاق : ًادالوأ ْتَدَلَو مث لجو ئلاوو «يطبنلا

 . مهما يلاوم : مهيلاوم : هللا

 . مهيبأ يلاوم : مهيلاوم : هللا همحر فسوي ويأ لاقو

 . ةلاخلاو ةّمعلا نم ثاريملاب قحأ وهو بيضعت : قالا ءالوو

 مث «ةرفاك موق ٍةقتعمب جّوزت فاك 2 :("'”ريغصلا عماجلا» يفو)
 دِهحمو ةفيلح وبأ لاق :ًادالوأ تدل مث الجر ئلاوو «يطبنلا ملسأ

 .مهُّمُأ يلاوم :مهيلاوم :هللا امهمحر

 نإو ءالولا نأل ؛(مهيبأ يلاوم :مهيلاوم :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 نم راحاو نيب دولوملاك راصف «ئلوأ بألا بناج نم وهف :فعضأ ناك
 .ةيبرعلا نيبو يلاوملا

 ال ٍةقاّتعلا ءالوو «خسفلا لبقي ئتح «فعضأ ةالاوملا ءالَو نأ :امهلو
 .يوقلا ٍةلباقم يف ٌرِهظَي ال فيعضلاو «هّلبقي

 ةايوتسا امها ا موق ئلإ ةبسنلاف :نْيقّتعم ناوبألا ناك نإو
 ”مكأ هب ةرِصْنلا نأل وأ «بسنلاب ههّبشل ؛هبناجل حيجرتلاو

 :ةلاقلاو لا نم تاريتلا أ وهو + يت الا لوول لاق

 .كوخأ وه» :هقتعأف «ًادبع ئرتشا يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 كل ٌريخ وهف :َكَرَمك نإو كل ٌرشو «هل ٌريخ وهف :كركش نإ «كالومو

 .1"ص )١(



 ءالّولا باتك 5:1١

 .هنم ىلوأ وهف : بسنلا نم ةبصع قتعملل ناك نإف ه* 7 4 5

 ا و و 7 9. 7

 .""(هتبصع تن تنك :ًاثراو كرتي ملو «ثتام ولو «هل رشو

 مايق عم «ةبوصعلا ليبس ىلع امهنع هللا يضر ةزمح ةنبا "”ثّروو
WT 5 

 . رخآ شراو

 يضر يلع نع يورملا وهو «ماحرألا يوذ ىلع مدي :ةبصع ناك اذإو
 . “نع هللا

eنأل ؛(“هنم ايلوأ وهف :بسنلا نم ةبصع قتعملل ناك نإف) :لاق م  

 .تابصعلا ريخآ قيعملا

 :اولاق :ًاثراو كّرتَي ملو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق نأل اذهو

 «ةبصعلا نع رخأتف « يناثلا ثيدحلا ليلدب : نفع وع تا :هنم دارملا

 ."ماحرألا يوذ نود

 ٠۹٤/۲. ةياردلا ءًالسرم «(17787) يقهيبلا ننس ء(۵٠٠٠۳) يمرادلا ننس (1)

 .ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا يأ (؟)

 .ًادج ًابيرق هجيرختو ثيدحلا مدقت (۳)

 .هدجأ مل 5 ةياردلا يف لاق (5)

 .قتعملا نم يأ )٥(

 .مدقت (5)

 :بسنلا نم ةبصع قّتعُّملل ناك نإف :هلوقل ٌراركت ةديدع خست يف انه ءاج (۷)
 يف يبلج يدعس مامإلا َراركتلا اذه نّيِب دقو ءا .انركذ امل ؛قتعملا نم لوا وهف

 يف اهيلع بطش كلذكو «راركت :بتكو «هيلع بْطّشو «هطخب ةيادهلا ئلع هتيشاح



 ١ ءالّولا باتك

 . قتعملل هثاريمف : بسنلا نم ٌةبصع هل نكت مل نإو

 . يي“ ريم ۳ ع ؛هتانب نود يل وملا ديل هنا ذ : قتعملا تام مث «'للوملا تام نإف

 ETE «َنقَتعأ نم قتعأ وأ «َنقتعأ ام الإ ءالّولا نم ءاسنلل سبيل هنأل

 .(قتعملل هئاريمف :بسنلا نم ةبصع هل نكت مل نإو) :لاق

 هلف :ناك اذإ امأ "لاح وذ ضرف ٌبحاص كانه نكي مل اذإ :هليوأت
 اورام ل فال عضو دع الا

 اولا 2 لا تل اه افلا نوكيا نم :ةيضعلا نآلكاذهز

 . یھب اهدخات ةنضعلاو هرم ام ىلع ٌناصتنالا

 نود «ئلوملا ينبل هئاريمف :قّتعملا تام مث «ئلوملا تام نإف) :لاق
 «نقتعأ نم قّتعأ وأ «َنقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل "”هنأل ؟هتانب

 ةيانبلا يف ينيعلا امأ «ةديدع خسن يف راركت نودب صنلا ءاج اذكهو «ه۲٤۷ ةخسن

 ينيعلا ليلعت يف ئرت اذكهو ءهحَّرشو «راركتلل هللا همحر هبنتي مل هنأكف 7/1

 .ملعأ هللاو «لمأتلاب ظحلي ٌرظن ةرركملا ةلمجلل
 لاح وذ يأ :امهدحأ :نْيليوأت ةلمجلا هذهل اوركذ ۲۹۲/٠۳: ةيانبلا يف لاق )١(

 يهو ءضرفلا لاح ئوس ًالاح امهل نإف ءدجلاو بالاك ءضرفلا لاح ئوس
 .هضرف دعب يقابلا ذخأي دجلا وأ بألا لب ءامهدوجو عم ثري ال ٌقِيعملاف «ةبوصعلا

 قتعمللف :كلذ لثم ناك اذإ امأ «تنبلاك ءدحاو لاح وذ :هانعم نأ :يناثلاو

 ها .ثراولا كلذ ضرف دعب يقابلا
 .۲۹۲/۱۳ ةيانبلا .ةبسنلا تيب :ةدحاولا ةليبقلل لاقي «ةليبقلا يأ (۲)

 .ءاسنلل سيلو :خسُن يفو (۳)



 ءالّولا باتك ١5

 . نرېد نم ربد وأ نريد وأ «نبتاك نم بتاک وأ 0 کاک وأ ته 000

 o رت رع كرس

 .(نربد نم ربد وأ «نْرَبَد وأ «نبتاك نم باك وأ «نبئاك وأ

 :هرخآ يفو «ملسو هيلع هللا یلص بتلا نع ثيدحلا 0 ظفللا اذهب

 ااف امن" ىلا روصو ل "نهقتحم هلو جاوا

 «نقتعأ نم قتعأ وأ «نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل » :ثيدحلا صن )١(
 نقم ءالو رج وأ نرد یھ ید وأ نرد نأ هناك نم اتاك وأ تاك زا

 ءاذكه هدجأ مل ١190/7: ةياردلا يفو بيرغ : ٠١٤/٤ ةيارلا بصن يف لاق

 تبثي مل ثيدحلا اذه ۲۷/٠١: ةيانبلا يف ينيعلا لاقو

 ‹«دوعسم نباو «يلعو «رمع نع 05/1٠١" هننس يف يقهيبلا كلذ جرخأ دقو

 .(77156) ةبيش يبأ نبا فنصم رظنيو «مهنع هللا يضر مهيلع ًافوقوم تباث نب ديزو

 ثيدح نم يردبعلا نيزر هركذ : ٠5”ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا لاقو *

 ها .ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 «ةباحصلا لاوقأ نم دّيأت امب ۷۷۹/١ راتخملا ردلا يف يفكصحلا ثيدحلا ئّرق امك

 .رتاوتملا نم بيرق ةيفنحلا دنع وه يذلا «روهشملا نم هربتعاو «ديسلا نع ًالقن

 اذه هّصنو «ه ۸١١ ت ءدمحم نب يلع يناجرجلا فيرشلا يأ :ديسلاب هدارمو
 .(قارعلا ط) 4 ص «ضئارفلا يف ةيجارسلا ئلع هحرش يف

 بحاص «يطسقرسلا ,يسلدنألا يردبعلا ةيواعم نب نيزر وه :اذه نيدو ل

 ةنس ئفوتملا ءريهشلا تدخلا مامإلا «(حاحصلا عماج) :وأ «حاحصلا ديرجت» :باتك

 بتكلا عم أطوملا هيف عَّمَج دقو 27١4/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس يف امك ه٥

 نم ةلوادتملا خّستلا ىلع ىلع تادايز اهدمتعا يتلا خسف يفو «ديناسألا ةدّرجم «ةسمخلا

 .قرطلاو خلا فالتخال كلذو ؛ ٠ /1لوصألا عماج ةعذتم ياك بلا مله

 اهنع لاق دقو «ةسارد ىلإ جاتحتو اهو نف قرت لحم نع تاقانؤلا هذهو



 ۷€ ءالولا باتك

 000 : رخآ نبا دالوأو نبا ئلوملا كرت ولو

 ءالولاب بّسنيف ءاهتهج نم قتعملا يف ةوقلاو ةيكلاملا توبث نألو

 فالوب ىلإ بّسني نم اهيلإ بسنيو ءاهيلإ

 امنإ شارفلا بحاصو «شارفلا هيف ةبسنلا ببس نأل ؛بسنلا فالخب
 ًاروصقم قّتعملا ثاريم مكح سيلو ةَكِلام ال ءةكولمم ةأرملاو «جوزلا وه
 «ثروُي ال ءالولا نأل ؛برقألاف برقألا «هتبصعل وه لب «ئلوملا ينب ىلع

 هب ةا نوكت نم ةه

 دمحمو ةفينح يبأ دنع نبالل ءالولاف :ًنباو ًابأ ئلوملا كرت ول ئتح
 .ةبوصع امهبرقأ هنأل ؛هللا امهمحر

 ُبرقأ هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع خألا نود دلل ءالولا كلذكو
 .هدنع ةبوصعلا يف

 IES اكل يبا O مص نشل ميذل ءالولا ادعو

 .اهتيانجك :هتيانجو ءاهيبأ موق نم هنأل ؛اهيخأ يلع عملا ةيانج لقع
 :رخغآ نبا ينب :هانعم ؛(َرَخآ نبا دالوأو ءانبا ئلوملا كرت ولو) :لاق

 ها .«داجأل :اهنع هرب ول «ةيهاو تادايز هّباتك لخدأ» ٠٠٠/۲۰: ريسلا يف يبهذلا

 جحلا يف رفوألا ظحلا» :هتلاسر يف يراقلا يلع مامإلا لاق اذه لباقم يفو
 نمو «نيثدحملا ءاربك نم يردبعلا نيزر مامإلاو» :(هكسانم عم) ١9" ص «ربكألا
 ها .«نيققحملا دنع دمتعم دس :هلقثو «نيجرخملا ءامظع



 ءالّولا باتك ١4

 ىلع 32 ع 0 و 3

 .ربكلل ءالولا نآل ؛نبالا ينب نود « نبالل قتعملا ثاريمف

 ضر د 7 و
 .(ربكلل ءالولا نأل ؛نبالا ىنب نود «نبالل قتعملا ثاريمف)

e 2و  
 «رمع مهنم ۰ مهنع هللا تاوضر ةباحصلا نم ةدع نع يورملا وه

 1 | 3 ا 5 قلل چ ا 0
 .٠ نيعمج مهنع هلل يصر مهريعو ءدوعسم نباو «يلعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ثبرقأ :يبلصلاو ءاولاق ام ىلع «ُبرقلا :هانعمو

 د6 د ¢

 )١( ىقهيبلا ننس  ۳٠٠/٠١ةيارلا بصن ١1554/5« ريبحلا صيخلتلا 7١8/5.



 لصف

 ةالاوملا ءالو يف

 وأ «هنع َلِقعَيو هَل ب نأ ئلع هالاوو « لجر ولي دي ىلع لجر ملسأ اذإو
 نإف .هالوم ئلع هلقعو ‹«حیحص ءالولاف : هالاوو «هریغ و دي ىلع ملسأ

 ا هثاريمف : هريغ هل ثراو الو «تثام

 لصف

 ةالاوملا ءالو يف

 لِقعُيو هنري نأ ىلع هالاوو « لجر ولي لغ زجر ملسأ اذإو) :لاق

 :ةالزف ارلع هلقعاو و الرا :هالاوو «هریغ لي د ىلع مّلسأ وأ

 .(ئئلوملل هئاريمف : e « تام نإف

 لاطبإ "هيف نال هه ی ا ر ""يعفاشلا لاقو

 ا ل اذهلو»لاملا تيب ىح

 يصوملل نكي مل نإو لاملا عيمجب ةيصولا هدنع حصت ال اذهلو

 .ثلثلا يف حصي امنإو «لاملا تيب حل ؛ثراو

 )١( ريبكلا يواحلا ١١9/48.

 .ةالاوملا دقع يأ .ريكذتلاب .سيل :خسُن يفو (۲)

 .ةالاوملا دقعب ثيروتلا يف نأل يأ (۳)

 .ةالاوملا دقع يأ .ريكذتلاب .حصي :خسُت يفو «ةالاوملا يأ (4)



 ةالاوملا ءالو يف 10۰

 امهريغ وأ ةلاخ وأ َةّمع تناك نإو هنم ْئلْوَأ وهف : ثراو هل ناك نإو

 . ماحرألا يوذ نم

 .4 يبيض َمُهْاَفَرُكَْمَمَبَأ ٌتَدَقَع رذلاو # :لاعت هلوق :انلو

 .ةالاوملا يف ةيآلاو 077“ /ءاسنلا

 لجر لي ىلع ملسأ لجر نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لئسو

 امو هايم هدب سالا حا وح لاقف +ةالاوو رخل

 .نيتاه نْيَتلاحلا يف ثرإلاو لقعلا نأ ىلإ ريشي اذهو

 لاما ا يدع "نإ هن مق هه انو

 E «قحّتسملا مدع ةرورض

f 1 مل 5 

 وأ ةلاخ وأ ةّمع تناك نإو هنم ئلوأ وهف :ثراو هل ناك نإو) :لاق

 وذو ءامهريغ مزلي الف ءامهدقع ةالاوملا نأل ؛(ماحرألا يوذ نم امهريغ
 م 3
 .ثراو مجرلا

 هنأل ؛«'”باتكلا» يف َرِكَذ امك «لقعلاو ثرإلا طش نم دب الو

 نأل ؛برعلا نم ئلوملا نوكي ال نأ :ِهِطْرَش نمو «طرشلاب وهو «مازتلالاب
 .ةالاوملا نع ئنغأف «لئابقلاب مهرصانت

 نبا ننس «(۲۱۱۲) يذمرتلا ننس ءهنع تكسو «(۲۹۱۸) دواد يبأ ننس )١(

 .1946١/؟ ةياردلا ,(717/07) هجام

 5/1١7 ٠". ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (؟)



 6 ةالاوملا ءالو يف

 .هنع لِقعَي مل ام هريغ ئلإ هئالوب هنع لقتني نأ ئلومللو
 .هريغ ئلإ هئالوب لوحتي نأ هل نكي مل : هنع لقع اذإو

 . ًادحأ يلاوي نأ ةقاتّعلا ئلومل سيلو

 هنأل ؛ (هنع لقعي مل ام هريغ ئلإ هئالوب هنع لقتني نأ ئلومللو) :لاق

 .ةيصولا ةلزنمب «مزال ريغ دقع

 :اذه يف طرتشُي هنأ الإ «موزللا مدعل ؛ هئالو نع اربتي نأ ئلعألل اذكو

 .ادصق ليكولا لرَع يف امك ءرَّخآلا نم ٍرضحَمب نوكي نأ

 خلق هنأل ؛لوألا نم ٍرَضحَم ريغب هريغ عم لفسألا َدَقَع اذإ ام فالخب
 .ةلاكولا يف يمكحلا لّزَعلا ةلزنمب «يمكح

 هنأل ؛(هريغ لإ هئالوب لوحتي نأ هل نكي مل :هنع لقع اذإو) :لاق

 .يضاقلا هب ائضق هنألو «ريغلا ُقَح هب قلعت

 .ةبهلا يف ضوعلاك «هلان ضوِع ةلزنمب هنألو

 .هذلو لوحتي ال اذكو

 مهنأل ؛لّوحتي نأ امهنم دحاو لكل نكي مل :هدلو نع لمع اذإ اذكو
 .دحاو صخشك :ءالولا َقَح يف

 ال :هئاقب عمو «ٌمزال هنأل ؛(ادحأ يلاوي نأ ةقاتعلا ئلومل سيلو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ئندألا رهظَي

 E د د



 هاركإلا باتك 10۲

 هاركإلا باتك

 هب دعوت ام عاقيإ ئلع ٌرِدقَي نّمم لّصَح اذإ هّمْكَح تبني ةاركإلا

 .ًاَصِل وأ ناك ًاناطلس

 هاركإلا باتک

 َدّعوَت ام عاقيإ ىلع رقي نمم لّصَح اذإ همكح تبثي هاركإلا) :لاق

 لوا ناك ًاناظلس هب
 و

 هب دسفي وأ ءهاضر هب يفتنيف «هريغب ءرملا هلعفي لعفل مسا ةاركإلا نأل
 ل

 امنإ :كللذو هب دعو ام قي قيقحت هركملا فاخ اذإ ققحتي امنإ اذهو

 .ةردقلا ق E طو ناطلطلاو ‹رداقلا نم نوكي

RSG Ey 

 ذه :اولاق ةف علا نود رش ا نتفلاو هلا عملا ذأ امل
e ناهربو ةَجح فالتخا ال ,زئامزو رصع فالتخا» 

 .هلهأو نامزلا ريغ : كلذ دعب مث «ناطلسلل الإ

 ٌعوقو هّركملا فو طرتشُي :هاركإلا ققحتل هركملا ةردق ٌطرتشُ امك مث
 اع الوم عل لف هنأ ف د الع ْبِلْعَي نأب كلذو «هب دده ام

 .لعفلا نم هيلإ يعد ام

 .خياشملا يأ (۱)



 *١ هاركإلا باتك

 َرِقي نأ ىلع وأ ءةعلس ءارش ىلع وأ ءهلام عيب ىلع لجرلا ةركأ اذإو

 برضلاب وأ «لتقلاب كلذ ىلع هركأف «هّراد رجاوي وأ < ءمهرد فلأب لجرل

 «عيبلا ئضمأ ءاش نإ : رايخلاب وهف : ئرتشا وأ عابف < «سييحلاب وأ «ديدشلا
 ۱ ۱ ا

 . عيبملاب َعَجَرو كحل ءاش نإو

 نأ ىلع وأ «ةعلس ءارش ىلع وأ ءهلام عيب ىلع لجرلا َهركأ اذإو) :لاق

 برضلاب وأ لتقل كلذ ئلع هركأف «هّراد ٌرجاؤي وأ «مهرد يفلأب لجرل رقي
 نإو «عيبلا ئضمأ ءاش نإ :رايخلاب وهف :ئرتشا وأ عابف اا سلا

 .يضارتلا :دوقعلا هذه ةحص طش نم نأل ؛(ميبملاب حَجَرو ءهَخَّسَق ءاش

 .۲۹/ءاسنلا .# ٌركْنِم ٍضاَرَت نع ةر نوت ندي » : ئلاعت هلل لاق

 ."اهدسفيف ءاضرلا مراعي :ءايشألا هذهب ةاركإلاو ل

 ال هنأل ؟موي ريق وأ هوي سيح وأ بط طوس برضب هركأ اذإ ام فالخب

 لجرلا ناك اذإ الإ ءٌهاركإلا هب ققحتي الف «ةداعلا ىلإ رظنلاب هب لابي

 .اضرلا تاوفل ؛ هب ٌرضتسَي هنأ مّلعُي بِصْنَم بحاص

 دنعو «بذكلا بنج ىلع هيف قادّصلا ِةَبََج حجرت كح رارقالا اذكو

 .ةرضملا عفدل بذكي هنأ لمتحي :هاركإلا

 .اندنع "”كلملا هب تبث :ًاهَرْكُم مّلسو ءًاهركم عاب اذإ مث

 .دوقعلا هذه يأ )١(

 .دسافلا كلملا يأ (۲)



 هاركإلا باتك ١6

 ٠ و٠ ٠ .٠ ٠.096 و و و واوا. هاو هاهو ده اه هاه ه4 وه OG GONG وه واه هن ده. هاه ده ولها« هاه

 الأ ءةزاجإلا ىلع فوقوم عيب هنأل ؛تبثي ال :هللا همحر رفز دنعو

 .كلملا ديفي ال :ةزاجإلا لبق فوقوملاو «زاج :زاجأ ول هنأ ئرت

 دقنل دالا هاجم لإ انام لهآ نفرد لا کز نأ: انلو

 دنع كلملا تبثيف «ةدسفملا طورشلا رئاسك راصف «يضارتلا وهو «هِطرَش

 : "ضقت 'ركمي ال ًافرصت هيف فرصت وأ «هقتعأو ْءهَّضَبَق ول ىتح «ضبقلا

 .زاج

 صر

 .ةدسافلا تاعاّيبلا رئاس ىف امك «ةميقلا هُّمَرْلَتو

 ءزوجيف ءاضرلا مدعو «اركإلا وهو 0
 َضري ملو «يديألا هئلوادت نإو عئابلا دادرتسا 0 e ال هنأ الإ

 كلذب عئابلا

 دقو رخل حل اهيف داسفلا نأل ؛ةدسافلا تاعايبلا رئاس فالخب

 حل ٌدرلا :انه اه امأ «هتجاحل ؛مدقم 0 ءدبعلا قَح يناثلا عيبلاب قلعت

 .يناثلا حل لوألا تح لطبي الف تار ادعت «لبعلا

 :ادساف ًاعيب داتعملا ٌرئاجلا عيبلا َلَعَج نمو :هنع ئلاعت هللا يضر لاق
 7 ص 5 و

 داسفلا نأل ؛هريغ نم يرتشملا عيب هب ضقني ىتح «هركملا عيبك هلعجي

 .اضرلا تاوفل

 .فرصتلا :خسُت يفو )١(



 ءاركإلا باتك
100 

 . عيبلا زاجأ دقف : ًاعْوَط مثلا ضب ناك نإف
 .هدي يف ًامئاق ناك نإ هدر هيلعو .ةزاجإب كلذ سيلف : ًاهركم هضبق نإف

 . عئابلل هتميق َنِمَّض : هركم ريغ وهو «يرتشملا دي يف عيبملا َكَّلَم نإو

 .نيدقاعتملا دصقل ًانهر هّلَعَج نم مهنمو

 .لزاهلاب ًارابتعا ؛ًالطاب هّلَعَج نَم مهنمو
 «ماكحألا ضعب ًاديفم ًازئاج ًاعيب هولعج هللا مهمحر دْئَقْرَمَس خياشمو

 .هيلإ ةجاحلل ؛داتعملا وه ام ىلع

 «ةزاجإلا ليلد هنأل ؛(ميبلا زاجأ دقف :ًاعْوَط نمثلا ضب ناك نإف) :لاق

 .فوقوملا عيبلا يف امك

 هنأل ؛عفدلا ىلع ال «عيبلا ىلع ٌهاركإلا ناك نأب «ًاعئاط مّلَس اذإ اذكو
ٍ 

 .ةزاجإلا ليلد

 ثيح «مَقَدو بوف «عفدلا ٍرْكذَي ملو «ةبهلا ىلع هركأ اذإ ام فالخب
 يف كلذو ءظفللا ُهّرجم ال «قاقحتسالا :هركملا دوصقم نأل ؛ًالطاب نوكي
 يف عفدلا لخدف «لصألا وه ام ىلع «دقعلاب : عببلا يفو «عفدلاب :ةبهلا

 .عيبلا نود «ةبهلا ىلع هاركإلا

 ًامئاق ناك نإ هدر هيلعو «ةزاجإب كلذ سيلف :ًاهركم هضبق نإف) :لاق
 .دقعلا داسفل ؛(هدي يف

 هتميق َنِوَض :وركم ريغ وهو «يرتشملا لي يف عيبملا كله نإو) :لاق
 .راساف اقع مكحب EE ؛هركم عئابلاو :هانعم «(معئابلل



 هاركإلا باتک ۱٩

 . ءاش نإ ةركملا نمضي ذب نأ هركمللو

 عجري هال ؛(ءاش نإ ةركملا نمضي نأ “̂ رکمللو) :لاق

 باش اهيا نمضي «ئرتكملا ىلإ عئابلا لام عقد هنأكف ءفالتإلا ىلإ

 .بصاغلا بصاغو «بصاخلاك

 .عئابلا ماقم همايقل ؛ةميقلاب يرتشملا ىلع عجر :ةركملا َنمَض ولف

 ؛ةوقعلا هتَخسانت ول هئارش دعب ناك ءارش لك َدَقَت :يرتشملا َنّمّض نإو

 نأل ؛هّلبق ناك ام ڈفني الو ءهكلم عاب هنأ َرَهظَف «نامضلاب هَكَلَم هنأل

 .هضبق تقو ىلإ دانتسالا

 امو لبق ام ڑوجي ثيح ءاهنم ًادقع ةرکملا كلاملا زاجأ اذإ ام فالخب

 ئلاعت هللاو ءزاوجلا ىل لإ لكلا داعف «عناملا وهو منح طقسا نال هد

 .ملعأ

 د f د د



 ل

 لصف

 كلذ ئلع هركأو ءرمخلا برشي وأ ءةتيملا لكأي نأ ىلع هركأ نإو * $ 1 5 دو E م 3 - ١

 ىلع هنم فاخَي امب هرکی نأ الإ .هل لحب مل : يق وأ «برَض وأ ‹ سيحب

 ام ىلع َمِدَقُي نأ هعيمَو : كلذ فاخ اذإف «هئاضعأ نم وضع ئلع وأ «هسفن

 . هيلع هركأ

0 2 

 لصف

 لجو رع هللا قوقح يف عقاولا هاركإلا

 نع واو محلا توا احلا اج ذا قلع ةى لاف

 هنم ُفاخَي امب هرکی نأ الإ «هل لِي مل :ِدْيَق وأ ءبْرَض وأ ءسْبَحِب كلذ

 مقي نأ هعيمو :كلذ فاخ اذإف «هئاضعأ نم وضع ىلع وأ «هسفن ىلع

 لغ ان. ارلع

 تامّرحملا هذه لوانت نأل ؛"”ريزنخلا محلو دلا :اذه ىلع اذكو
(De am 5 1 5ءاهءارو اميف مّرَحملا مايقل ؛'"”ةصّمخملا يف امك «ةرورضلا دنع حابي امنإ 3 عم نإ  

 .وضعلا ىلع وأ «سفنلا ىلع فاح اذإ الإ «ةرورض الو

 .كلذ هل حابب :هّلظ ىلع بَّلغو «برضلاب كلذ ىلع فخ ول تح

 .ريزنخلا محل لكأو «مدلا برش ئلع هركأ ول مكحلا اذكو يأ (1)

 .ةعاجملا يأ (۲)



 لجو رع هللا قوقح يف عقاولا هاركإلا 10۸

 ور ےس

 ملو «هب اوعقوأ ئتح َرْبص نإف «هب َدْعْوُت ام ئلع َربصَي نأ هْعَسَي الو
 . مث وهف : لكأي

 هللا لوسر بس وأ .هللاب ٌذايعلاو «ئلاعت هللاب رفكلا ىلع ءركأ نإو
 تح .ًاهاركإ كلذ نكي مل : بّرَض وأ سبح وأ ِدْيقِب ملسو هيلع هللا یلص

 . هئاضعأ نم وضع ئلع وأ «هسفن ئلع هنم فاي رمأب هركي

 «هب اوعقؤأ ئتح َرَبص نإف «هب دعوت ام ئلع ربصي نأ هْعَسَي الو) :لاق

 كالهإ ىلع هريغل ًانواعم عانتمالاب ناك :حيبأ امل هنأل ؛ ؛(مثآ وهف :لكأي ملو
 e كا «هسفن

 ءةمئاق ةمرحلا ذإ ءةصخر هنأل ؛مثأي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةميزعلاب اذخآ نوكيف

 دعب لصاحلاب 0 وکو لا ا رارطضالا ةلاح :انلق

 الف «لالحلا ماعطلا لوانت نم هعانتماك :لوانتلا نم هعانتما نوكيف ايلا

 هذه يف ةحابإلاب مِلَع اذإ مناي امنإ هنأ الإ ء«ةصخر ال «ةحابإ ناكف «مرحم

 هيف لهجلاب ُرَدَعُيف ءءاَمَح ةمرحلا ففاشكنا يف نأل ؛لعفي ملو ةلاحلا
 .برحلا راد يف وأ «مالسإلا لوأ يف باطخلاب لهجلاك

 لوسر بسم وأ «هللاب ذايعلاو ئلاعت هللاب رفكلا ئلع ركأ نإو) :لاق
 ءًاهاركإ كلذ نكي مل :بْرَض وأ سبح ا ليسو هال نادل

 فانها رفع رس را هيوم لمس اناني تا 2 نع

 .119/ماعنألا .4 إملأ ام الإ » :ئلاعت هلوق وهو )١(



 ١ لجو رع هللا قوقح يف عقاولا هاركإلا

 ناف ءهب يروُبو « هب هورَمَأ ام رهظي نأ هعسو : كلذ ىلع فاخ اذإف

 . هيلع مثإ الف : ناميإلاب ٌنِئمطُم هبلقو كلذ رهظأ

 يفف رم امل ؛رمخلا برش يف ءاركإب سيل ءايشألا هذهب هاركإلا نأل
 َ ار ال

 "””يتوُيو «هب هورَمَأ ام َرهظُي نأ هعيمو : كلذ ىلع فاخ اذإف) :لاق

 .(هيلع مئإ الف :ناميإلاب ٌنْئمطُم هّيلقو كلذ َرهظأ نإف «هب
 يبنلا هل لاق دقو «هب يلثبا ثيح هنع هللا يضر رساي نب َراّمع ثيدحل

 لاقف «ناميإلاب ًائئمطم :لاق .(؟كّبلق تدجو فيكا :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .0(00لعف :اوداع نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع

E 6م ر يوي ےک  

 ةيآلا .4 كيلا نيَو ةر أ نم الإ ط :ئلاعت هلوق لرب هيفو

 .7١١/لحنلا

 .لاحلا واو :هتمرحو :هلوق يف واولا )١(

 .هئاضعأ نم وضع ىلع وأ ء«هسفن ىلع يأ (۲)

 .رمضأ ام فالخ رهظي نأ يأ (۳)

 بلقلا ةئينأمط عم ًارهاظ رفكلا ةملك ءارجإل حف :هاركإلل اوداع نإف يأ (5)

 .797/17 ةيانبلا رظني .طقف ةنينأمطلل دع :ليقو «ناميإلاب

 يدحاولل لوزنلا بابسأ )١17845(: يقهيبلا ننس ء(۲١۳۳) كردتسملا (0)

 اهضعبف «هقرط دروأو «؛”5 يرابلا حتف 2١5١/7١ ريبكلا ريسفتلا ٦۳۲ص

 ئوقت ليسارملا هذهو :رجح نبا لاق مث «فیعض اهضعبو «تاقث هلاجر نكلو «لسرم

 ."58/ 5 رابخإلاو فيرعتلا «7١//917؟ ةياردلا رظنيو ء«ضعبب اهضعب



 لجو رع هللا قوقح يف عقاولا ءاركإلا ۱1۰

 .ًاروجأم ناك : َرفكلا ٍرِهْظُي ملو لِيُق ئتح َرَبص نإف
 ىلع وأ ءهسفن ىلع هنم فاخي رمأب ملسم لام يفالتإ إ ىلع هركأ نإو

 . كلذ لعفي نأ هعِسَو : هئاضعأ نم وضع

 ! ركملا نمضي نأ لاملا بحاصلو

 يفو «قيدصتلا مايقل ؛ ناميإلا توفي ال راهظولا اذهب نألو

 .هيلإ لْيملا هعسيف ةقيقح سفنلا توق : عانتمالا

 ًابيَبَخ نأل ؛(اروجأم ناك :رفكلا ٍرهْظُي ملو ليف تح ٌرَبص نإف) :لاق
 هللا 'يلص هللا لوسر هاّمسو «بِلَص ئتح كلذ ئلع ٌرّبص هنع هللا يضر

 ."'«ةنجلا يف يقيفر وه» :هلثم يف لاقو ««ءادهشلا ديس» :ملسو هيلع

 ؛مدقت ام فالخب «ٌةميزع :نيدلا زازعإل ٌعانتمالاو «ةيقاب ةمرحلا نألو
 .ءانثتسالل

 وأ ءهسفن لع هنم فاح رمأب ملسم لام يفالتإ ىلع هركأ نإو) :لاق
 حابتسي ريغلا لام نأل ؛(كلذ لعفي نأ هعسو :هئاضعأ نم وضع ىلع

 قنوت كفو ءةصمخملا ةلاح يف امك «ةرورضلل

 اميف هركملل ةلآ ةركملا نأل ؛(ركملا َنّمضُي نأ لاملا بحاصلو)
 .ليبقلا اذه نم فالتإلاو هل هلآ حلصي

 )١( يراخبلا يف هلصأو ء"١/0٠5 يدقاولا يزاغم )5085(.

 مل :ةنجلا ىف ىقيفر وه :هلوقو .ءادهشلا ديس :هلوق نع ۱۹۷/۲١ ةياردلا ىف لاق

 ."59/5 رابخإلاو فيرعتلا ىف كلذكو ءهدجأ



 ۱۱ لجو رع هللا قوقح يف عقاولا ُهاركإلا

 م o 5 هم 6 2
 ئتح ٌربصيو «هيلع مقي نأ هْعَسَي مل : هريغ ٍلْثَق ىلع ٍلْثقب هركأ نإو

 .ًامثآ ناك : هَل نإف لقب

 .ًادمع لتقلا ناك نإ هركملا ئلع صاصقلاو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو : هنع هللا ىضر لاق

 ُربصيو «هيلع مدي نأ هغسي مل :هريغ لن ىلع نقب هركأ نإو) :لاق
 ةرورضل حابتسُي ال امم ملسملا لق نأل ؛(امثآ ناك :هّلتَق نإف ءَلَتقُي ئتح

 ةر قلا هذهل ذك نان

 .ًادمع لتقلا ناك نإ هركملا ىلع صاصقلاو) :لاق

 .(هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو :هنع هللا يضر لاق

 .هركملا ىلع بجي :هللا همحر رفز لاقو

 .امهيلع بجي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .امهيلع بجي :هللا همحر ("”يعفاشلا لاقو

 ٌعرشلا َررقو ءّاَسِحو ةقيقح هركملا نم لعفلا نأ :هللا همحر رفزل

 .مثإلا وهو هيلع همکح

 «مثإلا وهو «هّمكح طقس هنأل ؛ريغلا لام يفالتإ ىلع واركإلا فالخب

 .هريغ لإ فيضأف

 )١( بذهملا 78/7 1.



 لجو رع هللا قوقح يف ٌعقاولا هاركإلا ۱1۲

 هيلع هركأ ام َقَو : لَعفف .هدبع قْثِع وأ .هتأرما قالط ىلع ههركأ نإو

 .اندنع

 ىلع هّبجوُيو ءهركملا بناج يف هللا همحر يعفاشلا كسي اذهبو
 مكح ا يف بيبستللو «هنم لتقلا ىلإ بيبستلا دوجول ؛ًاضيأ هركملا

 .صاصقلا دوهش يف امك «هدنع ةرشابملا

 ؛هجو نم هركملا ىلع ًاروصقم يقب لتقلا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 ,"!لْمَحلا ىلإ ًارظن ؛هجو نم هركملا ىلإ فيضأو «ميئأتلا ىلإ ًارظن
 .بناج لك يف ةهبشلا هتلخدف

 ملل لا يضيف هال اراه تعط للا لغ نومي هلا هيلز
 ي لآ ل لو هيلع هيلي نأب «لتقلا وهو «هل هلآ ُحَّلِصَي اميف

 يف لوقن امك «مثإلا حيف هيلع ًاروصقم لعفلا ئقبيف ءهنْيِد ىلع ةيانجلا
 .قاتعإلا ىلع هاركإلا

 يف هركملا ىلإ لعفلا لقتني :ريغلا ٍةاش حْبَذ ىلع يسوجملا هاركإ يفو
 .اذه اذك مرحي ئتح «ةاكذلا نود «فالتإلا

 ام حقو :لعفف «هلبع ٍقْنِع وأ «هتأرما قالط ئلع ههركأ نإو) :لاق
 .(اندنع هيلع هركأ

 .قالطلا ىف رم دقو « هللا همحر "”ىعفاشلل افالخ

 .هيلع هركملا لمح يأ )١(

 ٤٠/٠١. ريبكلا يواحلا (؟)



 1۳ لجو رع هللا قوقح يف عقاولا ُهاركإلا

 . دبعلا ةميقب ههركأ يذلا ىلع عجريو

 .اهب لوخدلا لبق ناك نإ ٍةأرملا رهم بفصنب و

 هيف هل هلآ ملص هنأل ؛(دبعلا ٍةميقب ههركأ يذلا ىلع ٌمجرّيو) :لاق

 :اريبعم لآ ناك رسوم شب نأ هلق ةدبلإ فاضناف ةفالثإلا كح م

 وأ ءةيرحلا ىلإ جيرختلل بجت امنإ ةياعسلا نأل ؛دبعلا ىلع ةياعس الو ٠

 .امهنم دحاو دجوی ملو «ريغلا قح قلعت

 .هفالتإب حاؤم "وه هنأل ؛نامضلاب دلبعلا ىلع هركملا مجري الو

 .(اهب لوخدلا لبق ناك نإ ٍةأرملا رهم بفصنب) عجرُي (و) :لاق

 نم همز امب هركملا ىلع مجري :ىمسم راقعلا يف نكي مل نإو
 نش ةقرفلا تاج ناب: ظوقنملا فرش ئلع ناك : ن لا

 ىلإ فاضُيف ءهجولا اذه نم لاملل ًافالتإ ناكف «قالطلاب ٌدّكأتي امنإو ءاهلَبق

 .فالتإ هنإ ثيح نم «هركملا

 .قالطلاب ال «لوخدلاب رّرقت دق َرهملا نأل ؛اهب لحد اذإ ام فالخب

 ا :ليكولا لع «قاتعلاو قالطلاب ليكوتلا ىلع هركأ ولو
 .ةدسافلا طورشلاب لطب ال ةلاكولاو ءدقعلا داسف يف رؤي هاركإلا نأل

 .هركملا يأ )١(

 مدقت امك ا مو ٌرامخخو ٌعِرِد : يهو ءاهلثم ةوسك نم باوثأ ةثالث يهو (۲)

 .حاكنلا يف



 لجو رع هللا قوقح يف عقاولا ُهاركإل 6

 الإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع دحلا هيلع بجو : انزلا ىلع ههركأ نإو

 .ناطلسلا ههركي نأ

 رفز لوق وهو ءّدحلا هّمزلي ال : هللا امهمحر دلمحمو فسوي وبأ لاقو

 . هللا همحر

 اذإ هكلم لاوز هركملا ةوصقم نأل ؛ًاناسحتسا ؛هركملا ىلع عجرّيو
 .خسفلا لمتحي ال هنأل ؛ةاركإلا هيف لمعي ال ٌرذنلاو «ليكولا رشاب

 الف ءايندلا يف هل بِلاطم ال هنأل ؛ِهّمِرَل امب هركملا ئلع هل عوجر الو

 00 .اهيف هب بّلاطي

 .خسفلا امهلامتحا مدعل ؛ةاركإلا امهيف لمعي ال ٌراهظلاو نيميلا اذكو

 .لزهلا عم ٌحصت اهنأل ؛ناسللاب هيف ءيفلاو «ءاليإلاو «ةعجرلا اذكو

 وه ناك ولف «هاركإلا هيف لمعي ال نيمي وأ «قالط :هبناج نم علخلاو

 .مازتلالاب اهاضرل ؛لدبلا اهّمِزَل :اهتود «علخلا ئلع ًاهركم

 همحر ةفينح يبأ دنع حلا هيلع بجو :انزلا ىلع ههركأ نإو) :لاق

 .ناطلسلا ههركي نأ الإ هلل

 رفز لوق وهو ءّدحلا هّمزلي ال :هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو
۱(7 

 ”( هللا همحر

 ىف هانركذ دقو :ىلي امك ةيادهلا ىف ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف انه ءاج (1)
 .دودحلا



 ۱1٥ لجو رع هللا قوقح يف عقاولا هاركإلا

 . هنم هتأرما نبت مل : ةدّرلا ىلع هركأ اذإو

 قّلعتت ةدرلا نأل ؛(هنم هئأرما نبت مل :ةّدّرلا ىلع هركأ اذإو) :لاق

 هداقتعا يفو ءرفكي ال :ناميإلاب ًاًنئمطم هبلق ناك ول هنأ ئرت الأ «داقتعالاب

 .كشلاب ةنونيبلا تبثت الف كش :رفكلا

 يبلقو كلذ ترهظأ دق :وه لاقو «كنم تب دق :ةأرملا تلاق نإف

 ءةقرفلل عوضوم ريغ ظفللا نأل ؛ًاناسحتسا ؛ لوق لوقلاف :ناميإلاب ٌرئمطم

 .هلوق لوقلا ناكف «لّدبتلا ىلع لدي ال واركإلا عمو «داقتعالا لّدبتب يهو

 لَّمَتحا امل هنأل ؛ًاملسم هب ٌريصي ثيح «مالسإلا ىلع هاركإلا فالخب

 .ىلعي الو ولع هنأل ؛"!نّيلاحلا يف مالسإلا انحجر :""”لمتحاو

 سيلف :هدقتعي مل اذإ ئلاعت هللا نيبو هنيب اميف امأ ءمكحلا نایب اذهو

 ماس
 ؛لتقب مل :ّمَجَر مث «همالسإب مكح تح مالسإلا لع ركأ ولو

 .لتقلل ةئراد يهو ءةهبشلا نكمتل

 «ضام رْمَأ نع تربخأ :رفكلا ةملك ءارجإ ئلع هركأ يذلا لاق ولو
 - ناينإب عئاط هنأ رقأ هنأل ؛ةنايد ال ؛ًامكح ا :تلعف نكأ ملو

 .هانركذ ام عئاطلا اذه مكحو «هيلع هركي

 .مالسإلا لمتحاو ؛هرفك لمتحا امل يأ (1)

 .مالسإلا ىلع هاركإلاو «ةدرلا ىلع هاركإلا يأ (
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 ڪڪ ص ص ص ج

 ه6 ها هم و. و ده. او د. و دو هو د. وده هاو ىف هه هه هوه هه هو واه هاه هاو هاه هه هه هه هاه

 تناب :ئضم امع ٌربخلا يلابب رطح دقو «ينم ّبِلُط ام تدرأ :لاق ولو

 هسفنل مَع ا لزاه فلاب يدم هنآ رقآ هنأل ءا ةنايذ

 هيلع يبنلا دمحم ًبَسو «بيلصلل ةالصلا ئلع هركأ اذإ اذه ئلعو
 َرَخآ ادمحمو «ئلاعت هلل ةالصلا هب تيون :لاقو ءَلَعَفَف «مالسلاو ةالصلا

 .ةنايد ال ءءاضق هنم تاب :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ

 دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ًادمحم ًبّسو «بيلصلل ئلص ولو

 تناب :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ ٌبّسو «لاعت هلل ةالصلا هلابب َرَطَخ

 « «يهتنملا ةيافخ#: يف اذه اع ةدايز هاكر رق ةقو ا ءايظقو وا

 .ملعأ ئلاعت هللاو

 هع دع oF دع دع



 ۱۷ رجحلا باتك

 رجحلا باتك

 .نونجلاو «قرلاو ءٌرَفّصلا : ٌةثالث رجحلل ةبجوملا بابسألا

 نذإب الإ ٍدبعلا فرصت الو .هّيلو نذإب الإ ريغصلا فرصت زوجي الف
 . لاحب بولغملا نونجملا فرصت زوجي الو «هدّيس

 : هدصقیو «عيبلا لقعي وعي وهو «ئرتشا وأ ًائيش ءالؤه نم عاب نمو

 . خسف ءاش نإو «ةحلصم هيف ناك اذإ هزاجأ ءاش نإ : رايخلاب يلولاف

 رجحلا باتك

 .نوخلا وج قرلاو لا : ةلالث ملل وعلا تاالق

 نذإب الإ دبعلا فّرصت الو «هّيلو نذإب الإ ريغصلا قرصت رر ااف

 .(لاحب بولغملا نونجملا فرصت زوجي الو «هرلیس

 .هتيلهأ ةيآ يلولا َنذإ نأ َريغ « هلع ناصقتلف :ريغصلا امأ

 كّلمُت الو «هدبع عفانم لّطعتت ال يك ؛ئلوملا قح ةياعرل :قرلاو

 .هقح تاوفب يضر : نذإلاب ئلوملا نأ ا

 .لاحب هفرصت زوجي الف «ةيلهألا هعماجت ال :نونجلاو

 فا عقو اذهلف « هئيلهأ بقر :يبصلاو «هسفن يف لهأف : :دبعلا امأ

 «عيبلا لقي وهو «ئرتش ها وأ ءائيش ءالؤه نم عاب نمو) :لاق

 ءاش نإو ا هيفا ناك اذإ هزاجأ ءاش نإ :رايخلاب يلولاف :هدصقيو

 يبصلا يفو «هيف ٌرّيختيف «ئلوملا قحل دبعلا يف َفّقوتلا نأل ؛(هَمَسَن



 رجحلا باتك ۱۸

 وفالا يف رجحلا بجوت ين .لاعفألا نود «لاوقألا ىف ٌرْجَحلا بج وت ةثالثلا ىناعملا هذهو

 .هيف امهتحلصم ئرحتيف ءامهل ًارظن نونجملاو
 .ةزاجإلا ىلع ًافوقوم دقعنيف «راقعلا نكر دجويل ؛عيبلا القعي نأ دب الو

 ىلع ةحلصملا حجري ال ناك نإو هدصقيو «عيبلا لقعي دق نونجملاو

 .ةلاكولا يف اّنيِب امك «هريغ نع ًاليكو ٌحّلصي يذلا "”ةوتعملا وهو «ةدسفملا

 ىلع ًذافنلا هيف لصألاف :ءارشلا امأ .عيبلا يف مكدنع فقوتلا :ليق نإف

 .رشابملا

 مل انه اهو «يلوضفلا ءارش يف امك «هيلع ًاذافن َدَجَو اذإ معن :انلق

 .هانققوف «ئلوملا ررضل وأ «ةيلهألا مدعل ؛ًاذافن دجن

 ؛(لاعفألا نود «لاوقألا يف رْجَحلا بوت ةثالثلا يناعملا هذهو) :لاق

 اهرابتعا نأل ؛لاوقألا فالخب «ةدهاشمو ًاسح اهدوجول ؛اهل درم ال هنأل

 و ا ر رر
 دودحلاك «تاهبشلاب ٌةىردني ٌمْكُح هب قَلعتی ًالعف ناك اذإ الإ

 .نونجملاو يبصلا قح يف ةهبش كلذ يف ٍدصقلا مدع لعجيف «صاصقلاو

 .ريغلا نع ًاليكو نوكي نأ حلصي نكلو «مهفلا ليلق «لقعلا صقان يأ )١(

 ٠٠/٠۳. ةيانبلا .عرشلاب ءالؤه لاوقأ رابتعا نأ دارأ (۲)

 روصقل ؛دصق نونجملاو يبصلل سيلو «رابتعالا كلذ طرش نم دصقلا يأ (۳)

 ٠٠٠/٠۳. ١ ةيانبلا .هب طورشملا يفتنيف «لقعلا



 ١4 رجحلا باتك

 .امهرارقإ الو ءامهدوقع حصت ال نونجملاو ٌيبصلاو

 .امهُفاَنَع الو ءامهقالط قي الو

 . هئامض امهَمْرَل : ًائيش افلتأ نإو

 ب اَمِل ؛(امهرارقإ الو ءامهٌدوقع حصت ال نونجملاو يبصلاو) :لاق

 لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(امِهُفاَنَع الو ءامهُقالط مقي الو)
 .«هوتعملاو نونجملاو يبصلا قالط الإ «عقاو قالط

 تالا يف طلسملا راع ييسللا دولا الو «ةرضم ضحمتي قاتعإلاو

 رابتعا ىلع :"”قفاوتلا مدع ىلع وللا فوقو الو «ةوهشلا مدع ؛لاحب
 « هترشابمب ناذُفَتي الو «هتزاجإ ىلع نافقوتي ال اذهلف «ةوهشلا ٠ لح ا

 .دوقعلا رئاس فالخب

 اذهو «هيلع فّلنملا حل ءايحإ ؛ (هلامض امهَمِزَل : :ًائيش افلتأ نإو) :لاق

 بالقناب فلتي يذلاك «دصقلا ىلع و ال «ًابجوم فالتإلا نك نال

 .هاّنيب ام ىلع كر وقلا فالخب ءداهشإلا دعب لئاملا طئاحلاو «هيلع مئانلا

 )١( ةيارلا بصن يف هنع لاق ظفللا اذهب وهو «قالطلا لوأ يف مدقت ۳/۲۲٠:

 قالط الإ زئاج قالط لك» :ظفلبو ءهدجأ مل :191/7 ةياردلا يفو «بيرغ ثيدح

 ءاطع ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح :لاقو «(۱۱۹۱) هننس يف يذمرتلا دنع :«هوتعملا

 نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو «ثيدحلا بهاذ «فيعض وهو «نالجع نب
 ها .مهريغو ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ

 .غلب اذإ هتأرماو ريغصلا نيب يأ (5)

 .دصقلا ىلع فقوتي هنإف «يلوقلا فرصتلا يأ (۳)



 4 كد لا 1 4 وم ل ووو ل
 .هالوم قح ىف فان ريغ ‹«هسفن قح ىف ذفان هرارقإف : دبعلا امأو

 .لاحلا يف هّمَّرلي ملو «ةيرحلا دعب هّمِزَل : لامب َرقأ نإف

 . هقالط ذفنيو «لاحلا ىف هَمْرَل : صاصق وأ حب ّرقأ نإو

 هتيلهأ مايقل ؛ (هسفن قح يف ٌذِفان هرارقإف ةديعلا امالا

 TT ؛هبناجل ةياعو ؛ (هالوم قح يف رلفان ريغ)

 .هلام فالتإ كلذ كو «هبسك وأ هتبقرب نیدلا

 .عناملا لاوزو ءةيلهألا دوجول ؛ (ةيرحلا دعب همز :لامب رقأ نإف) :لاق

 .عناملا مايقل ؛(لاحلا يف همّزلي ملو)

 ىلع ىقبم هنأل ؛ (لاحلا يف همز :صاصق وأ حب رق نإو) :لاق

 .كلذب هيلع ئلوملا ٌرارقإ يل ا سن يقل لما

 .انيور مِل ؛(هفالط ٌذُفنَيو) :لاق

 الإ ءائيش بتاكملاو ُدبعلا كلي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو
 ."0(قالطلا

 لاطبإ هيف سیلو «هيف ًالهأ ناكف هيف ةحلصملا هجو فراع هنألو

 .باوصلاب ملعأ هللاو «ٌلفنيف افا توو «ئلوملا كلم

FF FF د FR 

 جيرختا يف مساق ةمالعلا لاقو «بيرغ ١70/15: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 هانعمل ةديدع دهاوش رظنتو «ها .هرن مل :نوجرخملا لاق ٠٠/۲": رايتخالا ثيداحأ

 يقهيبلا نئسو )۱۱۸٠١(« ريبكلا يناربطلا مجعمو )7١8١(« هجام نبا ننس يف

 .ثيدحلا ئوقي اهعومجمبو « 1



 ۱۷۱ باب

 باب

 داسفلل رجحلا

 ءهيفسلا | غلابلا لقاعلا ّرحلا ئلع ُرجْحي ال : هللا هير اج بأ لاك

 هل ضرع ال اميف هلام فلت دف ًارذبم ناك نإو رتاج هلام يف هنًرصتو

 :ةحلضم الو هيف

 نم عتميو «هيفسلا ئلع ٌرَجْحَي : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 . هلام يف يفّرصتلا

 باب

 “واسفل رجحلا

 غلابلا لقاعلا ٌرحلا ىلع رجح ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق
 ال اميف هّلام فل ."ادسقم | ارذبم ناك نإو ٌرئاج هلام يف هفرصتو «هيفسلا و

 .ةحلصم الو «هيف هل ضرع

 همحر 0 ىعفاشلا لوق وهو ء(هّللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ا هنأل ؛(هلام يف يفارصتلا نم عَئمُيو « هيفسلا ىلع ٌرجحي) : هللا

 .عرشلا فالخب لمعلا ىلع هّلِمحتف ناسنإلا يرتعت ٌةَفِْح وهو «هفسلل يأ )١(

 .رجحأ ال :خسن يفو قفز

 .ًافرسم :خسُن يفو (۳)

 . 0۷/٦ ريبكلا يواحلا 2



 .٠ 6و 6. ا . د. او و. د. وو هوو اه و واو. وأو هج هوه وه و هه اه واو هوه هه هلو هاه هه هاهو ههه

 ارابتعا ؛هل ًارظن ؛ هيلع رجح ءلقعلا هيضتقي يذلا هجولا ىلع ال هفرصب
 :هقح يفو «ريذبتلا لامتحا : يبصلا قح يف تباثلا نأل ؛ لوأ لب « يبصلاب

 .لاملا هنع نم اذهلو ‹ هتقيقح

 .هدي نم عم ام هناسلب فلن هنأل ؛رجحلا نودب ٌديِفُي ال وه مث

 ًارابتعا ؛هيلع ُرَجحُي الف «لِقاع ُبّطاخم هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 وهو « مئاهبلاب هقاحلإو « هتيمدأ َرادهإ :هتيالو بلس يف نأل اذهو «ديشرلاب

 .ئندألا عفدل ئلعألا لمَ الو ةريذشلا نم اررض دشأ

 بالحل رع رجس «ماع ررض عقد ٍرْجَحلا يف ناك ول ئتح

 «هنع یورپ اميف «زاج :سلفملا يراكملاو «"نجاملا يتفملاو ءلهاجلا

 .لىندألاب اىلعألا ررض فد وه ذإ

 الو «ةبوقعلا يف هنم غلبأ َرْجَحلا نأل ؛لاملا عْنَم ىلع سايقلا حصي الو
 هل َرَظَن ۰ "هيلع ٌرداق "اذهو «هسفنل رظنلا نع ٌرجاع هنأل ؛يبصلا ىلع

 .هرايتخا ءوسب ””هفالخ ىلع يرجلاو «“ةردقلا ةلآ ءاطعإب ةرم عراشلا

 نم نيف «ّدترت نأ ةأرملا ميلعتك «ةلطابلا لّيجلا سالا ملعب نم وه )١(
 نأ يلابي الو «ملسي مث «ةاكزلا هنع طقستف «دتري نأ لجرلا معو «مِلِسُت مث ءاهجوز

 ۳٦١/١۳. ةيانبلا .مهتيد سانلا ىلع دسقي ءًامارخ لح وأ «ًالالح مرحي

 .هيفسلا يأ (

 .هلقع لامكل ؛هسفنل رظنلا ىلع يأ ()

 .غولبلاو ةيرحلاو لقعلا نم )٤(
 .كلذ فالخ ىلع هيفسلا يرج يأ )٥(



 ۱۷۳ داسفلل رجحلا

 «هرْجَح لطبأف َرَخآ ضاق ىلإ َعِقَر مث «هيلع يضاقلا َرَجَح اذإو
 .زاج : هنع قلطأو

 هيلإ لسيما ٍديشر ريغ مالغلا ْعَلَب اذإ : وعر تجي ويإ دع ل

 .ةّئَس نيرشعو ًاسمخ غايب تح هلام

 كلذو «تاقدصلاو تابهلا يف هّقّسلا بلاغ ّنأل ؛"ديفم :لاملا سا
 . "ديلا لع افقي

 رص رس

 لطبأف ءَرخآ ضاق ىلإ م عقر مث «هيلع يضاقلا رجح اذإو) :لاق

 ىري الأ ؛ءاضقب سیلو «ىوُنَق هنم رجحلا نأل ؛(زاج :هنع قلطأو «هَرْجَح
 ءاضقلا ”سفنف :ءاضق ناك ولو «هيلع يِضقملاو «هل يرضقملا دجوي مل هنأ

 ل

 «هريغ ىلإ وأ a يضاقلا ىلإ رجحلا دعب فرصت عقر ول تح
 لاال ءا د ا ضاق ئلإ عر م « هفرصت نالطبب ئضقف
 .كلذ دعب ّضْفَّنلا لبقي الف هب ءاضمإلا

 ملي مل :رليشر ريغ الغلا علب اذإ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع مث) :لاق

 نودب لاملا عنم نأ ينعي ءرجحلا نودب ديفي ال مث :هلوق نع باوج اذه )١(

 .هرايتخا ءوس عفدل ٌديفم رجحلا

 نإو «كلذ نع عنتمُي :ءيش هدي يف نكي مل اذإف «ضبقلاب الإ كّلمُي ال يأ (۲)

 .هذافنب مكح هنأل ؟ يناثلا ذيفنت ىلع ًرمتسا :هانعم «ديدشتلاب (؟)



 داسفلل رجحلا 04

 . هفّرصت دفن : كلذ لبق هيف فرصت نإف

 .لشرلا هتم سوي مل ناو هلام هبلإ مس: ةَتس نيرشعو ًاسمخ غلب اذإف

 . هيف هفرصت زوجي الو «هدشر هنم سوي ئتح ًادبأ هلام هيلإ عقدي ال : الاقو

 . عاب اذإ هُعيب ذفني ال : امهدنعف

 .هفرصت ذل :كلذ لبق هيف فرصت نإف

 رل هم كوب مل نإو هلام هيا مل تس نيرشعو اخخ علب اذإ

 نعت رخل الو و هلم ر ريح اذن هلاك هيلإ عقدي ال :الاقو

 .يبصلاك راصو «ةلعلا تيقب ام "”ئقبيف هَفّسلا عنملا َةّلِع نأل ؛(هيف

 بدأتي الو «بيدأتلا قيرطب :هنع لاملا عم نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 ةدئاف الف سلا اذه ىف دج ٌريصي دق هنأ ئرُي الأ ؛ًابلاغو ًارهاظ اذه دعب

 .عفدلا مزلف ‹عنملا يف

 عطقنيو «غولبلا لئاوأ يف “هو ءاّبصلا رثأ رابتعاب عنملا نألو

 غلب ول :هللا در ا وأ لاق اذهلو «عنملا ئقبي ي الف «نامزلا لواطتب

 .ابصلا رثأب سيل هنأل ؛ هنع لاملا ُمَتمُي ال يرام م «ًاديشر

 .هيلع رجحلا ىر نم لوق ىلع عيرفتلا امنإو «هلوق ىلع عيرفتلا نأتي ال مث

 ةدئافل ًاريفوت ؛(عاب اذإ هُعب ذفني ال) :رجحلا حص امل (امهدنعف)
 .هيلع رجحلا

 .عنملا ئقبي يأ )١(

 .ابصلا رثأ يأ (۲)



 Vo داسفلل رجحلا

 . مكاحلا هزاجأ : فم هيف ناك نإو

 يبو كرا م
 .امهدنع «هقتع ذفن : هدبع قتعأ نإو

 دق يفرصتلا نكر نأل ؛ (مكاحلا هزاجأ اش هيف ناک نإو)

 ةحلصملا ئرحتيف و ل لل فلا «دجو

 .هلصقيو ؛ءارشلاو حيلا لقعي يذلا يبصلا يف امك « هيف

 خلا ‹رظنلاو ررضلا نيب ٌرئاد رجحلا نأل ؟ هدنع ىضاقلا رجح نم

 .ىضاقلا لعف نم دب الف «هرظنل

 ةلعلا ذإ «هدنع ًاروجحم غلبي هنأل ؛زوجي ال : هللا همحر دمحم دنعو

 .ابصلا ةلزنمب «ةَفسلا يه

 .ًاهيفس راص مث «اديشر غلب اذإ :يفالخلا اذه ئلعو

 .(امهدنع «هقتِع دمت :هذبع قتعأ نإو) :لاق
MO 77ذفني ال : هللا همحر ' ىعفاشلا دنعو 6 95 . 

 امو ءٌرْجَحلا هيف ُرْثوُي :لزهلا هيف ُرُدؤي فرصت لك نأ :امهدنع لصألاو هٌ وړو # و مش 5 3
 همالك جرخي لزاهلا نإ ثيح نم «لزاهلا ئنعم يف :ةيفسلا نأل ؛الف :ال

 يف ناصقنل ال Ea زرباکمو ؛ ئوهلا عابتال ؛ءالقعلا مالك جهت ىلع ال

 .هنم حصيف للا دوي ال امم قتعلاو «يفسلا كلذكف «هلقع

 .فرصتلا يف يأ )١(

 ١5/6". ريبكلا يواحلا (۲)



 داسفلل رجحلا نة

 . هتميق يف ىعسي نأ ٍدبعلا ىلع ناك و

 .زاج : هّدبع رد ولو

 .. ءارح دلولا ناكو «هنم هبسن تبشي : هاعّداف .دلوب هتيراج تءاج ولو

 «قّرلا ببسب رجحلا ةلزنمب :هّقّسسلا ببسب رجلا نأ :"”هدنع لصألاو

 ال قاتعإلاو «قوقرملاك «قالطلا الإ «هتافرصت نم َءيش هدعب فنی ال ئتح
 .هيفسلا نم اذكف «قيقرلا نم حصي

 نأل ؛(هتميق يف ىعسي نأ ٍدبعلا ىلع ناك) :امهدنع حص اذإ (و) :لاق

 درب هدر بجيف «ٌرذعتم هنأ الإ «قّتِعلا ّدَر يف كلذو ءرظنلا ئنعمل ّرجحلا

 .ضيرملا ىلع رجحلا يف امك «ةميقلا

 بجت امنإ تبجو ول اهنأل اعلا ونت هل دنا هلا خبر تحف عو

 .قتعملا ريغ حل الإ عرشلا يف اهُبوجو َدهَع ام ةياعسلاو «هقتعمل ًاقح
 « هتقيقحب ربتعیف «قتعلا قح بجوي هنأل ؛(زاج :هدبع َرّبد ولو) :لاق

 .هكلم ىلع قاب هنأل ؛ًايح ئلوملا ماد ام ةياعسلا جت ال هنأ الإ

 قع هنأل ؛ًارّبدم هتميق يف ئعس :كشرلا هنم سنؤُي ملو تام اذإو

 .ريبدتلا دعب هقتعأ اذإ امك راصف ريدم وهو هتومب

 ارح لولا ناكو «هنم هبسن تبثي :هاعّداف «رللوب هتیراج تءاج ولو) :لاق

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا دنع يأ )١(



 ۷V داسفلل رجحلا

 . هحاكن زاج : ةأرما جوزت نإو ‹هل دلو ما ةيراجلاو

 2 e L7 5 01 هاف 4 0 ١
 . لضفلا لطبو ءاهلثم رهم رادقم هنم زاج : ارهم اهل ئمس نإو

 حيلصملاب قِحْلأف هلل ءاقبإل ؛كلذ ىلإ ٌجاتحم هنأل ؛(هل دلو مَأ ةيراجلاو
0( 

 ال ءدلولا مأ ةلزنمب تناك :يدلو مأ هذه :لاقو ءّدلو اهعم نكي مل نإو

 اهل سيل ْذِإ «ةيرحلاب رارقإلاك هنأل ؛اهتميق عيمج يف ْتْعَس :تام نإو
 .اهل هاش َدلولا نأل ؛لوألا لصفلا فالخب «دلولا ةداهش

 .ليصفتلا اذه ىلع وهف :هتيراج دلو ئعدا اذإ ضيرملا :هريظنو
. # 

 .لزهلا هيف ُرْثؤُي ال هنأل ؛(””هُحاكن زاج :ةأرما جوزت نإو) :لاق

 .ةيلصألا هجئاوح نم هنألو

 تارورض نم هنأل ؛(اهلثم رهم ٌرادقم هنم زاج :ًارهم اهل امس نإو) :لاق

 .حاكتلا

 هل رَت الو «ةيمستلاب ٌمازتلا وهو هيف ةرورض ال هنأل ؛(لضفلا َلَطَبو)
 .توملا ضرم ضيرملاك راصو «ةدايزلا ٌحصت ملف «هيف

 .داليتسالا قح يف يأ (۱)

 .اهحاكن :خسُن يفو (۲)



 داسفلل رجحلا ۸

 .هيفسلا لام نم ةاكزلا حرخُتو

 . هماحرأ ىوذ نم هتقفن هيلع بحت نمو ‹ هتجوزو هدالوأ لع قفنيو

 ةيمستلا نأل ؛هلام يف فصنلا اهل ّبَجَو :اهب لوخدلا لبق اهَمَلط ولو
 .لثيلا رهم رادقم ىلإ ةحيحص

 نيب امل ؛ةدحاو موي لك وأ «ٍقوسن عبرأب جّوزت اذإ اذكو

 هيلع ةيجلاو اهدأل ؛ (هيلسلا لام نم ةاكزلا ٌجَرْختو) :لاق

 يوذ نم هّتقفن هيلع بجت نمو «هتجوزو هدالوأ ئلع ققنیو) :لاق

 .هجئاوح نم :هتجوزو هدلو ءايحإ نأل ؟(هماحرأ

 .هبيرقل اقح ؛هيلع جاو مّرحملا مِحَّرلا يذ ىلع قافنإلاو

 ؛هيلإ قاكزلا َرْدَق مفدي يضاقلا نأ الإ «سانلا قوقح لطبيب ال ُهَفَسلاو

 ًانيمأ ْثَعِبَي نكل «ةدابع اهنوكل ؛ هتّين نم ّدب ال هنأل ؛اهِفِرْصَم ىلإ اهقرصيل

 الف ءقدابعب تسيل ”"اهنأل ؛"”هقرصُيل نیما ىلإ 0 ةقفنلا يفو

 .هتين ىلإ جاتحي
 : لاما م هل غ اق و را وا فل اذإ "اه تای ار

 )١( ةيانبلا .ةأرملا نيمأ يأ .اهنيمأ :خسُت يفو «يضاقلا نيمأ يأ ۷٠١/٠١.

 .ةقفنلل جرخملا لاملا يأ (؟)

 .ةقفنلا فرص يأ «ةدابعب سيل هنأل :خسُت يفو قرف



 ۱۷۹ داسفلل رجحلا

لسإلا ةّجََح دارأ نإف
 اهنم عمي مل : ما

 هيلع اهّقِفنُي جاحلا نم ٍةقث ىلإ اهُمّلسُيو «هيلإ ةقفنلا يضاقلا ُمَّلسُي الو

 . ججحلا قيرط يف

 RE : ريخلا باوبأو بّرُقلا يف اياصوب ئصوأو «ضِرَم نإف

 اذه انحتف ولف «هلعفب بجي امم هنأل ؛ موصلاب هراهظو هنيمي ب نع فكي لب

 ةف رب ءا نعي ا كلك الو «قيرطلا اا هلاومأ ردم بابلا

 هيلع ةيعاو اهنأل ؛(اهنم عمي مل :مالسإلا ةَجَح دارأ نإف) :لاق

 .هعنص ريغ نم ٰیلاعت هللا باجيإب

 اهقِفنُي جاحلا نم ٍةقث ىلإ اهُمّلسُيو «هيلإ ةقفنلا يضاقلا ُمّلسُي الو) :لاق
 .هجولا اذه ريغ يف اهَِّلَتُي ال يك ؛(جحلا قيرط يف هيلع

 يف ءاملعلا فالتخال ؛ًاناسحتسا ؛اهنم عمي مل :ةدحاو ةرمع دارأ ولو

 .جحلا نم ٍةدحاو ٍةرم ئلع داز ام فالخب ءاهبوجو

 امهم رلحاو لكل رفسلا دارفإ نم عمي ال هنأل ؛نآرِقلا نم عمي الو

as 

 »  و وم قل 2 2 و 93 0 5 0
 .ةرقب وأ روزج يهو < اهريغ هئزجي ال امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 2 ص ص 5

 :ريخلا باوبأو برقلا يف اياصوب ئصوأو «ضرَم نإف) :لاق

 .نيييماشلا دنسم يف يناربطلا دنع حيحص هدانسإ : 144/7 ةياردلا يف لاق (1)

 ۴۷۷/٠۳. ةيانبلا .ًاطايتحا ؛ لضفأ ةندبلاو «ةيفنحلا دنع ةاشلا نراقلا ءىزجتو :تلق



۱A۰داسفلل رجحلا  

 . هلام ثلث ىف كلذ زاج

 . هلامل ًاحِلصُم ناك اذإ قسافلا ىلع ٌرَجحُي الو
 هو و

 . ءاوس : هيف ةىراطلاو ىلصألا قسفلاو

 «هلاومأ نع هعاطقنا ةلاح يه ذإ «هيف هَرَظَن نأ ؛(هلام ثلث يف كلذ زاج
 2 َ او و

 ىف اذه نم رثكأ تاعيرفتلا نم انركذ دقو ءاباوث وأ «ءانث فلخت ةيصولاو

 .«ىهتنملا ةيافك»

 .اندنع (هلامل ًاحِلصُم ناك اذإ قسافلا ىلع ٌرَجحُي الو) :لاق
 0 و

 .(ءاوس :هيف *ىراطلاو يلصألا قسفلاو)

 امك هيلع ةبوقعو ل ار ؛ هيلع ٌرجحي : هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 .هدنع ةداهشلاو ةيالولل ًالهأ لعجُي مل اذهلو «هيفسلا يف

 ./ ءاسنلا .4 مومام هيل اَوفدَف اد همر مذا ناك » :ئلاعت هّلوق :انلو
 .ةقلطملا ةَرِكّتلا هلوانتتف «رلشر عون هنم سنوأ دقو 2 39 7 5 و 2 1 7 3

 «فرصتلل ًايلاو نوكيف «همالسإل ؛اندنع ةيالولا لهأ نم َقسافلا نألو
 .مدقت اميف هانرَرق دقو

 ببسب هللا همحر ىعفاشلا 57 وهو «ًاضيأ امهدنع ىضاقلا رجحيو

 ىف امِل ؛هبلق ةمالسل اهنع ٌربصي الو «تاراجتلا ىف نبغي نأ وهو ءةلفَعلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو «هل رظنلا نم رجحلا

Fe يا 

 )١( بلطملا ةياهن 8/5"57.



 ۸۱ لصف

 و 4

 لصف

۰ 2 1 

 ی حيف
AN200  

 .ءىطو اذإ لازنإلاو .لابحإلاو « مالتحالاب . مالغلا غولب

 ةفينح يبأ دنع ةنس ةرشع ينامث هل مي تحف : كلذ جوي مل نإف

 . هللا همحر

 . لّبحلاو «مالتحالاو « ضيحلاب : ةيراجلا ٌغولبو

 يبأ دنع اذهو ءةنس ةرشع َعْبَس اهل ّمِتِي ئتحف : كلذ دجوي مل نإف

 . هللا همحر ةفينح

٠ 

 لصف

 غولبلا لح يف
 .”ىِطَو اذإ لازنإلاو «لابحإلاو «مالتحالاب :مالُعلا غولب) :لاق

 ةفينح يبأ دنع ةنس ةرشع ينامث هل مي ئتحف :كلذ جوي مل نإف

 .هللا همحر

 و

 .لّبحلاو «مالتحالاو «ضيحلاب :ةيراجلا غولبو

 يبأ دنع اذهو «ةنس ةرشع حبس اهل مي ئتحف :كلذ دجوي مل نإف



 خولبلا ّدَح يف ۱۸۲

 . اغلب دقف : ةنس ةرشع سمخ ةيراجلاو مالغلل مت اذإ : الاقو

 وهو «(اغّلب دقف :ةنس ةرشع سمخ ةيراجلاو مالغلل مت اذإ :الاقو
 و د

 .هللا همحر '"ىعفاشلا لوق وهو هللا همحر ةفينح ىبأ نع ةياور

 .ةنس ةرشع عست :مالغلا يف "”هنعو

 ةرشع ينامث هل مِدِيو «ةنس ةرشع "عساتلا يف نعطي نأ ُدارملا :ليقو

 .©9فالتخا الف :ةنس

 لمكتسي 2 د ئتح : خلا رضعب , يف َرِكَذ هنأل ؛ةياورلا فالتخا هيف :ليقو

(Ve I 0نوكي ال لابحإلاو لّبحلاو "٠ ةقيقح لازنإلاب غولبلا نألف :ةمالعلا امأ : 2 2  

 .لازنإلا عم الإ
 .غولبلا ةمالع كلذ لك لعجف «لبحلا ناوأ يف ضيحلا اذكو .٠ 4 ا أ 1 ا .٠

 :ةيراجلا قَح يفو «ةنس ةرشع اتنثا :مالغلا ىح يف كلذل ةدملا ئندأو
 و

 .نيتس عس

 .577/5 بلطملا ةياهن ()

 .هالا"8 ةخسن ةيشاح .هللا همحر ةفينح يبأ يأ (5)

 .87/11 ةيانبلا .ةرشع عساتلا ددع يف لخدي يأ ()

 .نيتياورلا نيب يأ )٤(

 ."87 /11 ةيانبلا .هللا همحر دمحمل طوسبملا خست يأ (5)

 .ةقيقح :مضلاب :خسُت يف تطبضو (7)



 ۱۸۳ خولبلا ّدَح يف

 : لاقف .غولبلا يف هّرمأ لكشأو ءٌمّلحلا ةيراجلا وأ ٌمالغلا هار اذإو

 .نيغلابلا ماكحأ هماكحأو «هلوق لوقلاف : تْعَلَب دق

 هذه نع امهيف ُرّخأتي ال ٌعولبلا نأ ةيشافلا ةداعلا :'"””ههلف :ُنّسسلا امأو

 .ةدملا

 .١١٠/ماعنألا .( هش َمَْبَي ىح » :ئلاعت هلوق :هلو وم

 «"امهنع هللا يضر سابع نبا هلاق اذكه ءةنس ةرشع ينامث :يبصلا شاو

 .هللا همحر تقلا هعباتو

 ثانإلا نأ ريغ ل ؛ هيلع مكحلا ئئبيف «هيف ليق ام لأ اذهو

 لوصفلا ىلع اهلامتشال ؛ةنس نهقح يف انصَقَف «عرسأ نهكاردإو نوش

 .ةلاحم ال «جازولا اهنم دحاو قفاوي يتلا «ةعبرألا

 .غولبلا يف هرمأ لكشأو ءمّلحلا ةيراجلا وأ مالغلا قمار اذإو) :لاق

 .(نيغلابلا ٌماكحأ هّماكحأو «هّلوق لوقلاف :َتْعَلَب دق :لاقف

 .هللا مهمحر يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأل يأ )١(

 .هدجأ مل ةياردلا يفو «بيرغ : ١777/5 ةيارلا بصن يف لاق ()

 يف امك ءدُشَألا ريسفت يف ًادارم هنوك يف يأ «سابع نبا يبتقلا عبات يأ ()
 .هالا"/ خيراتب ةيادهلا نم ةسيفن ٍةخسن ىلع ٍةقيلعت

 «فيناصتلا بحاص «يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا :يبتقلاب دارملاو
 يف ًاسأر ناك «نونفلا وذ «ريبكلا ةمالعلا مامإلا «ثيدحلا بيرغو «نآرقلا بيرغ :اهنم

 ۲۹٦/۱۳. ءالبنلا مالعأ ريس يف ةمجرت هل «ه715 ت «يبرعلا ناسللا ملع



 خولبلا ّدَح يف 1۸٤

 ean و. ه٠. هاو و ىو واو و و. و واو واو هاهو دو د. و هو وه هاو وأو هو هو ىو واه ده ¢ هه هه

 ملو «هب اربخأ اذإف ءًارهاظ امهتهج نم الإ فرع ال ىنعم هنأل

 هللاو «ضيحلا ىف ةآرملا لوق لبي امك «هبف امهّلوق لبق :رهاظلا امهُّبْذكُي

 .ملعأ ئلاعت

2 2 FF FF ع 



1A0 باب 

 باب

 نيدلا ببسب رجحلا

 ىلع نويد َتَبَجَو اذإو ءنّْيَدلا يف رجح ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 .هيلع ٌرجحأ مل : هيلع ّرْجحلاو هّسْبَح هؤامرغ بّلَطو «لجر

 . مكاحلا هيف فرصتي مل : لام هل ناك نإف

 هيد يف هبي ىتح ادبا هسبحي نخلو هنُيَد ىف هعيبي تح ًادبأ هسسبحي كل

 باب

 نْيَدلا ببسب رجحلا
 4 هه سس هپ 021 موو 7 6 5 5

 نويد تبجو اذإو «نّيَدلا ىف رجح ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 نأل ؛(هيلع رجح مل :هيلع رجحلاو هّسْبَح هؤامرغ ْبَّلطو «لجر ىلع

 .صاخ ررض عفدل وجي الف «هتّيلهأ ٌرادهإ رجحلا يف
 مه 5 و ه ,ىن »م

 "لاب الظاب نوكش + نضارت نعال راجت تالو

 انف دو ءامزاللا حل ماقيإ 5 ىف ةه وشن ادا هب کلو
 هم

 .هملظل
2 

 .هلامل يضاقلا عيب يأ )١(

 نع ٌةَرَجِي کت نال لطلاب رْكِتَب رڪ ومآ اڪ آتا » :لاعت لاق (0)

 .۲۹/ءاسنلا .# ٌركحِنِم ٍضاَرَت



 نّْيّدلا ببسب رجحلا ۱۸٦

a e 2ءهيلع يضاقلا رجح : هيلع رجحلا سلفملا ءامرغ بلط اذإ :الاقو 7 ۶  
 32 5 2 ےس سرس

 . ءامرغلاب رضي ال ىتح ؛رارقإلاو بفرصتلاو عببلا نم هّعَنَمو

 صّصلاب هئامرغ نيب هَمَسَقو «هعيب نم سلفملا عنتما نإ هلام عابو
 .امهدنع

 ت 0 1
 هيلع ىضاقلا َرَجَح :هيلع َرجحلا سلفملا ءامرغ ّبَلَط اذإ :الاقو)

 ا

 ظن رجحلا اذه يفو «هل ًارظن  هازوج امنإ هيفسلا ىلع َرجحلا نأل

 .مهقح توفيف هلام اال ؛ءامرغلل

 امأ «لثملا نمث نم لقأب نوكي نأ :عيبلا نم هعّنمو :امهلوق ىنعمو
 ا ر dq و

 .هنم عتمي الف «مهقحل عنملاو «ءامرغلا ىح لطبيب الف :لثملا نمثب عيبلا

 هئامرغ نيب هّمَسَقو ءهعيب نم سلفملا عنتما نإ هّلام عابو) :لاق

 سيحُي ئتح «هنيد ءافيإل هيلع ىح عيبلا نأل ؛(امهدنع صّصِحلاب
 .ةگملاو «بجلا يف امك « هبانم يضاقلا بان : عنتما اذإف ءهلجأل

 قيرطب سيل عيبلاو «نّيَّدلا ءاضق قحتسملاو «ةموهوم ةئجلتلا :انلق و 02 34 م و

 .ةّنعلاو بجلا فالخب «كلذل نيعتم

 ناك :عيبلا حص ولو فيك «قيرطلا نم هراتخي امب نّيّدلا ءاضقل سبحلاو

 .هانزوج :ئرخأ خسُت يفو «زوج :خسُن يفو «نابحاصلا يأ )١(

 نكمُي ال هوحنو ميظع نم ةيروص ةيرارطضا ةئجلت عيب هلام عيبي نأ هلعل يأ )١(

 .يدعس ةيشاح .هدي نم هعازتنا



 ۸۷ نْيدلا ببسب رجحلا

 .هِرْمَأ ريغب يضاقلا اهاضق : مهارد هلو «مهارد هيد ناك نإو

 . هند يف يضاقلا اهعاب : كلذ ٌدض ئلع وأ ءريناند هلو «مهارد هنيد ناك نإو

 .رسيألاف رسيألاب أدبي ءٌراقعلا مث «ضورعلا مث ؛دوقنلا نّيَدلا يف ٌعابُتو

 .ًاعورشم نوكي الف «نويدملا بيذعتو «نئادلا قح ريخأتب امهب ًارارضإ سبحلا

 «(هِرْمَأ ريغب يضاقلا اهاضق :مهارد هلو «مهارد هيد ناك نإو) :لاق

 .هتيعي نأ يضاقللف «هاضر ريغ نم ٍذحألا ىح نئادلل نأل ؛عامجإلاب اذهو

 يضاقلا اهعاب :كلذ ّدض ئلع وأ ءٌريناند هلو «مهارد هيد ناك نإو)

 .ًاناسحتسا ؛ هلل همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ؛ (هنيد يف

 بحاصل نكي مل اذهلو «ضورعلا يف امك ءاهعيبي ال نأ :سايقلاو

 .ارّبج اهذخأي نأ نيدلا

 يف نافلتخم «ةيلاملاو ةينمثلا يف َناَدِحَّتم امهنأ :ناسحتسالا هجو

 ىلإ رظنلابو «فرصتلا ةيالو يضاقلل تبت :داحتالا ىلإ رظنلابف ءةروصلا
 .نيهبشلاب ًالمع ؛ذحألا ةيالو نئادلا نع ْبّلسُي :فالتخالا

 :دوقنلا امأ ءاهنايعأو اهروصب َقّلعتي ضَرَعلا نأل ؛ضورُعلا فالخب
 ١ .اقرتفاف «لئاسو

 رسيألاب أدبي ءراقعلا مث «ضورعلا مث «"”دوقنلا نيدلا يف عابتو) :لاق

 .نويدملا بناج قاعارم عم «نْيَدلا ءاضق ىلإ ةعراسملا نم هيف اَمِل ؛(رسيألاف

 عابي :امهدنع هلام عيب زاج امل نويدملا نأ ينعي ءامهلوق ىلع عيرفت اذه )١(

 .۳۹۳/۱۳ ةيانبلا .راقعلا مث «ضورعلا مث «دوقنلا ًالوأ



 نْيّدلا ببسب رجحلا ۱۸۸

 . يقابلا ٌعابيو «هندب بايث نم تسد هيلع كريو
 .نويدلا ءاضق دعب كلذ هّمْرَل : رارقإب رْجَحلا لاح يف ٌرقأ نإف
 .هماحرأ يوذو ‹راغصلا هدلوو .هتجوز ئلعو هلام نم اف || اولع قفنيو

 :ةيافك هب نأ ‹(يقابلا عابيو «هندب بايث نم تسد هيلع كرتيو)

 .سبلم نم هل دب ال :هيايث لسع اذإ إ هنأل ؛ناتسد :ليقو

 ِءاضق دعب كلذ همز : "”رارقإب ةإب رجحلا لاح يف َرقأ نإف) :لاق

 مِهَتَح لاطبإ | نم کت الف 0 ج لاملا اذهب قلعت هنأل «(نويدلا

 . "هل درم ال هاشم هنأل ؛كالهتسالا فالخب «مهريغل رارقإلاب
 ر

 قّلعتي مل مهقح نأل ؛ هيف هرارقإ ذم :رجحلا دعب َرَخآ الام دافتسا ولو

 .رجحلا تقو همدعل ؛هب

 ءراغصلا هدلوو «هتجوز ئلعو «هلام نم سلفملا ىلع ققنيو) :لاق
 .(“هماحرأ يوذو

 رحل هناك لح نال ةءامودلا لعب الع ةيقو ايليصألا ةا نأ

 جحلا هلطيب الف

 ام هل كرتي نأ : دارملاو «هندب سابل نم عون لك نم ًالحاو يأ «ةبَرعم ةملك )١(

 ."۹۳/۱۳ ةيانبلا رظني .رازإو صيمقو ةمامع نم «ةدحاو ةرم هسْبَل يف يفكي

 .لامب :ْخَسُت يفو (۲)

 .ه۷۳۸ ةيشاح .لاحلا يف همزليف (۳)

 .هيلع هتقفن بجت نمم :ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف انه ءاج )٤(



 ۱۸۹ ا

 لام ال : لوقي وهو هّسْبَح هؤامرغ َبّلَطو لام سلفملل فرعي مل ناف
 نمثك «هدي يف َلَصَح لام نع ًالدب ِهّمْرَل نْيَد لك يف مكاحلا هّسبَح : يل
 .ةلافكلاو رهملاك «رلقعب همزتلا نْيَد لك يفو «ضرقلا لّدّبو عيبملا

 الإ «ةيانجلا شرأو ,بوصغملا ضوعك «كلذ ئوس اميف هسبحي ملو

 .ًالام هل نأ ةنيبلا ميقُي نأ

 فشكني مل نإف «هلاح نع لأس : ةثالث وأ نيرهش يضاقلا هّسّبَح اذإو

 . هّليبس یلخ : لام هل

 .ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهم رادقم يف تناك :ةأرما جّوزت ول اذهلو

 :لوقي وهو هّسْبَح هؤامرغ بّلطو «لام سلفملل ْفَرعُي مل نإف) :لاق
 «هدي يف لّصَح لام نع ًالدب ِهّمِزَ ِنْيَد لك يف مكاحلا هح : يل لام ال

 .ةلافكلاو رهملاك «رلقعب همزتلا ِنْيَد لك يفو «ضرقلا لّدّيو عيبملا نمثك

 الإ «ةيانجلا شرأو «بوصغملا ضوعك «كلذ ئوس اميف هسبحي ملو
 .ًالام هل نأ ةنيبلا ميقُي نأ

 فشكني مل نإف «هلاح نع لأس :ةثالث وأ نيرهش يضاقلا هّسّبَح اذإو
 .(هليبس ئلخ :لام هل

 اذه نم يضاقلا بدأ باتك يف ههوجوب ""لصفلا اذه انركذ دقو

 نإ كلذكو :هلوق ىلإ «ءامرغلا بلطب هسبح نعو سلفملا نع مالكلا يأ )١(

 امك هّنبثأو «ةيادهلا نم نتملا اذه ضعب ُفّلؤملا طقسأ دقو «هل لام ال هنأ ةنيبلا ماقأ
 =  .يدتبملا ةيادب نمو ء«ه18١٠١ ةخسن نم وه



 .هل لام ال هنأ ةنيبلا ماقأ نإ كلذكو

 : لاق نأ ىلإ ؛'"”اهديعن الف «باتكلا

 بوجول ؛هّليبس َْلَخ :ينعي «(هل لام ال هنأ ةنيبلا ماقآ نإ كلذكو)
 .ةرسيملا ىلإ ةَرِظّنلا

 نإو «هتجلاعمب ٌموقي ٌمداخ هل ناك نإ هيف ٰیَقبب :سْبَحلا يف َضِرَم ولو
 .هكاله نع ًازرحت ؛هجرخأ : نكي مل

 ؛ حيحصلا وه ‹«هلمعب لاغتشالا نم ال : هيف لاو

 هفذح ةلعب هحيرصتو «يدتبملا ةيادب نم ضعبلا اذه فّلؤملا طاقسإ ببس امأو
 هركذ اميف حاَرشلا ملكت دقف ءانه هرركي ال ئتح «يضاقلا بدأ يف هركذ امب هئافتكاب هل

 رهظي ملو //7١8: راكفألا جئاتن يف هداز يضاق هلاق ام :كلذ نمو «ةلع نم فلؤملا

 يف ةلأسملا هذه بنك دنع فتصملا نم نايسنلا ىلع لمحلا ئوس كلذل هجو يل

 ها .ةيرشبلا ئضتقم ىلع نايحألا ضعب يف ناسنإلا يرتعي رمأل ؛ ةيادهلا

 ؛يرودقلا مالك ضعب ّحَّرَط امنإو :لاقف (طوطخم) نايبلا ةياغ يف يناقتإلا امأو

 يناقتإلا قاس مث «ها .يضاقلا بدأ باتك نم سبحلا لصف يف هركذ ام ىلع ًادامتعا
 .رمحألا نوللاب ةيادبلا ًارّيمم ةيادهلا صن يف انأ هّتبثأ امك «هبيترتو يرودقلا ظفل

 .يناقتإلا مالك لقنب ئفتكا دقف ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس ةمالعلا امأو

 .اهحرش ديعن ال يأ )١(

 .هسفن فلؤملا وهو «يدتبملا ةيادب بحاص وأ «هرصتخم يف يرودقلا يأ (۲)

 .هتعنصب بستكي يذلا يأ «ةعنصلاو ةفرحلا بحاص يأ (۳)



۱4۹۱ 

 الو «هّئومزالي «سّبحلا نم هجورخ دعب هئامرغ نيبو هتیپ لوحي الو
0 

 . صّصحلاب مهنيب مم مسقي «هبسک لضَف نوذخأيو

 ةنيبلا اوميقي نأ الإ ءءامرغلا نيبو هنيب لاح : مكاحلا سلف اذإ : الاقو

 .ًالام هل نأ

 ال :اهؤطو هيف هُّنِكمُي عضوم "”هيفو «ةيراج هل تناك اذإ ام فالخب
 :لرخالا ءاضقب ربتعيف «نيتوهشلا ئدحإ ءاضق هنأل + هنع ُمَنمُي

 «هئومزالُي «سبحلا نم هجورخ دعب هئامرغ نيبو هتیب لوحَي الو) :لاق

 .(رفسلاو يفّرصتلاو عيبلا نم هّلوعنمي الو
 «ناسلو دي :قَحلا بحاصل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 2 :ناسللابو «ةمزالملا :ديلاب دارأ

 ءاوتسال ؟(صّصِحلاب مهنيب س هك لضَف نوذخأيو) :لاق

 .ةوقلا يف مهقوقح

 ةنيبلا اوميقي نأ الإ a نيبو هنيب لاح :مكاحلا هتف اذإ :الاقو)

 ءةرسحلا تبثتف “حصي امهدنع سالفإلاب ءاضقلا نأل ؛(ًالام هل نأ

 .ةرسيملا لإ ةرظنلا قحتسيو

 .سبحلا يف ذ يأ (۱)

 یف يدع نباو 00/1 هننس يف ينطقرادلل هازعو 222/414 ةيارلا صن (۲)

 سر «لماكلا



 .٠ 6. و. و وو هو واو ٠ ه٠ هو هو هه هه هه اهله هه اه هاه و وه هه هه اه ىو هى هاه هه اه هاه

 هللا لام نأل ؛سالفإلاب ءاضقلا ققحتي تي ال :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 .حئارو ٍداغ ئلاعت

 لصيف ءًارهاظ الإ ققحتي ال "'لاملا ىلع ٍدوهشلا فوقو نألو
 .ةمزالملا يف قحلا لاطبإل ال «عفدلل

 ةنيب ىلع حّجرتت راسيلا ة ةنيب نأ ىلإ ةراشإ :ةنيبلا اوميقي نأ الإ :هّلوقو

 .ةرسعلا وه لصألا ذإ «ًتابثإ ٌرثكأ اهنأل ؛راسعإلا

 هنأ ىلع ليلد :رفسلاو يّرصتلا نم هئوعنمُي ال :ةمزالملا يف هلوقو
 .سبح هنأل الا حو «راد ا وا

 نأ ىلإ هراد باب ىلع سِلجَي لب «هعبتی ال :هتجاحل هّراد لحد ولو

 غ ف رکا دب ال َناسنإلا نأل ؛جرخي

 ؛بلاطلا ىلإ ٌرايخلاف :ةمزالملا بلاطلاو «سّبحلا بولطملا راتخا ولو
 يضاقلا مِلَع اذإ الإ «هيلع قيضألا هرايتخال ؛دوصقملا لوصح يف غلبأ هنأل

 رلعتيحف :هراد هلوخد نم هّتكمُي ال ناب نيب ررض ةمزالملاب هيلع خدي نآ
 .هنع ررضلل ًاعفد ؛ هسبحُي

 ةولخلا نم اهيف امل ؛اهمزالي ال :ةأرملا ىلع لجرلل نيدلا ناك ولو
 .”!اهُمِزالث ةنيمأ اما تعي نگو ا

 .لاملا مدع :خسُن يفو )١(

 ثعبت نأ يغبني :روكذملا ليلعتلا ئلعف :لجرلا ىلع ةأرملل نيدلا ناك ولو (؟)

 *5٠1/17. ةيانبلا .همزالي اهتهج نم ًائيمأ ًالجر



 ۱4۳ نيدلا ببسب رجحلا

 ةوسأ عاتملا بحاصف : هنم هعاتبا هنيعب لجرل ٌعاتم هدنعو سلفأ نمو

 . هيف ءامرغلل

 عاتملا بحاصف :هنم هعاتبا هنّيعب لجرل عاتم هدنعو سلفأ نمو) :لاق

 .(هيف امل ةويبأ

 .هبلطب يرتشملا ىلع يضاقلا رجح :هللا همحر “ ”يعفاشلا لاقو

 بجويف «نمثلا ءافيإ نع يرتشملا َرَجَع هنأل ؛"خسفلا ٌرايخ عئابلل مث

 «ةضواعم دقع هنأل اذهو «عيملا عيل نع ا بخت « خسفلا قح كلذ

 مسا داب فاراملا فف وتو

 قحتسم ريغ وهو .نيعلا ميلست نع ّرجعلا بجوي 2 نأ :انلو
 ءةمذلا يف فصو قحتسملا امنإو ماد خسفلا قح تبثي تبثي الف «دقعلاب

 .ةيمكج ةلدابم امهنيب وقح :""نيعلا ضُيقبو ال ينعأ

 ؛ ملّسلاك ردا مقرن يف الإ ءاهّرابتعا بجيف خلا وخ اه

 ملعأ ئلاعت هللاو ءنّيدلا مّكح “نيعلا تّيِطعأف «عنتمم لادبتسالا نأل

 .باوصلاب

E FF SF f ا 

 )١( ريبكلا يواحلا 75575/5.

 .عيبلا رايخ : خسُت يفو (۲)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح يف امك «دوقفملا يأ .نيدلا :خسُت يفو )۳(

 .ةلدابملا ققحت يأ ()

 .نيدلا مكح نيعلا ئطعأف :خسن د يف تطبضو (٥)



 نوذأملا باتك ۹٤

 ٠.6 ا . ا. او د. ده. و. واو د. ىو هو هه و هه هو هاو هو او هاهو ه هه ههه واه ههه« هاه

 نوذأملا باتك

 .ةغل «مالعإلا وه :نذإلا

 .اندنع حلا طاقسإو «رجحلا كف :عرشلا يفو

 فرصتلل ًالهأ يقب قرلا دعب هنأل ؛هتيلهأب هسفنل فرصتي كلذ دعب دبعلاو

 ام هنأل ؛ئلوملا قحل : :فّرصتلا نع هراجحناو زّيمملا هلقعو ل هناسلب

 ولولا لاه لوک لا قر ندا قلعت «ًابجوم الإ هفرصت دع

 هَقِحَل امب "' "مجري ال اذهلو تايقر رغ لطي ال ا نم وف

 .ىلوملا ىلع ةدهعلا نم

 ًانوذأم ناك :ًارهش وأ ًاموي هدبعل نَا ول ئتح «تيقأتلا لبقي ال اذهلو

 تقوتت ال تاطاقسإلا نأل ؛هيلع رجح ئتح ًادبأ

 عي دبع أر اذإ امك «ةلالدلاب تبثي :حيرصلاب ْتبثي امك نذإلا مث
 .هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفزل ًافالخ ءاندنع هل ًانوذأم ٌريصي :تكسف «يرتشيو

 هبسكب وأ هتبقرب ُنيدلا قلعت :خسُ يفو )١(

 .لوهجملل ينبملاب .عجري :خس يف تطبضو «نوذأملا يأ )١(

 01١/7. نيبلاطلا ةضور (۳)



 ١ نوذأملا باتك

 رئاس يف هفّرصت زاج : ًاماع ًانذإ ةراجتلا يف هدبعل ئلوملا َنِذَأ اذإو
 . يرتشيو عيبيف «تاراحتلا

 .ٌزئاج وهف : ريسيلا ِنْبَعلاب ئرتشا وأ عاب ولو

 «هنذإ ريغب وأ هنذإب «يبنجألل وأ ئلوملل ةكولمم ًانيع عيبب نأ نيب قرف الو
 نا اه ل وداد دز هارن لك ن ادارا اخشاب

 ًاعفد ؛هعتمل :هب ًايضار ئلوملا نكي مل ولو «هل ًانوذأم نكي مل ول هب ٌررضتيف
 ."”ههنع ررضلل

 يف هفرصت زاج :ًاماع ًانذإ ةراجتلا يف هردبعل ئلوملا ّنْذأ اذإو) :لاق
 .(تاراجتلا رئاس

 .هديقي الو «ةراجتلا يف كل تنذأ :هل لوقي نأ :ةلأسملا هذه ئنعمو

 .سنجلا لوانتي ماع مسا ةراجتلا نأ :ههجوو

 .ةراجتلا لصأ هنأل ؛نايعألا عاونأ نم هل ادب ام (يرتشيو عيبيف)

 .هنع زارتحالا رّذعتل ؛(زئاج وهف :ريسيلا نْبملاب ئرتشا وأ عاب ولو)

 .امهل ًافالخ ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع شحافلاب اذكو

 ني َرَبعا ئتح «عّربتلا ةلزنمب هنم شحافلا نّْيَعلاب عيبلا نإ :نالوقي امه

 .ةبهلاك «نذإلا هّمظنتي الف «هلام ثلث نم ضيرملا

 .ةراجتلا يف يأ )١(

 .هنع :خسُن يفو ٠٤0۸/١١ ةيانبلا .سانلا نم هآر نم لك نع يأ (۲)



 نوذأملا باتك 45

 9 8 و و 5 5 8

 «نيد هيلع نكي مل اذإ هلام عيمج نم ربتعي : هتوم ضرم يف یباح ولو
 .يِقب ام عيمج نيف : ناك نإو

 عيمج دا : يرتشملل لاقي هدب ىف امب ًاطيحم نيدلا ناك نإو

 .رحلا يف امك «عيبلا ٍدذراف : الإو «ةاباحملا

 . نهتريو .نهريو «ءارشلاو عيبلاب لكوي نأ هلو . مّلّسلا لبقيو ملن نأ هلو

 .رحلاك راصف «هسفن ةيلهأب فّرصتم دبعلاو «ةراجت هنأ :هلو

 .هل نوذأملا يبصلا :يفالخلا اذه ئلعو

 هيلع نكي مل اذإ هلام عيمج نم ٌربتعي :هتوم ضرم يف ئباح ولو) :لاق
 ثلثلا ىلع ٌرحلا يف َراصتقالا نأل ؛(يقب ام عيمج نيف :ناك نإو «ٌنيد

 .دبعلل ثراو الو «ةثرولا حل
 عيمج ىر ل :هدي يف امب اظ نيدلا ناك نإو) :لاق

 .رحلا يف امك «"عيبلا ددراف :الإو «ةاباحملا

 .ةراجت هنأل ؛(مّلّسسلا َلَبقيو «َمِلْسُي نأ هلو

 .هسفنب عرفتي ال دق هنأل ؛(ءارشلاو عيبلاب لكوي نأ هلو)

 .ءافيتساو ءافيإ هنإف «ةراجتلا عباوت نم امهنأل ؛(نهتريو «ْنهرّيو) :لاق
 لكلا واو كالا قادت ها ل أ ك

 .راجتلا عينص نم كلذ

 .عيبملا :خسُن يفو (1)

 .ءايحإلل مامإلا نم تاوملا ضرألا لّبقتي وأ ءاهرجأتسي يأ «ةلابقلاب اهذخأي يأ (۲)



 ها 5و ٠ د. اي ا. ىو هاه ها و ده هاه هاه GORG SSG QQ 4 ® هه

 ."”(هّبر رجاتي : عرازلا» :مالسلاو ةالصلا

 نم هنأل ؛اهّذخأيو «ةبراضم لاملا عفديو ءِناَنِع ةكرش َكراشُي نأ هلو

 .راجتلا ةداع

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع سفن َرِجاَؤُي نأ هلو

 اهل ةا اهنأل 6 ةعفاتنا لع دكف فن لغ دقعلا كمي ال :لوقينوه

 رمضتي ناك اذإ الإ هيف فّرصتلا كلميف «هِلام ٌسأر هسفن نأ :انلو

 ."0هب ٌرجحني هنأل ؛میبلاک نذإلا لاطبإ

 مل ۲٠٠/۲: ةياردلا يف لاقو ءادج بيرغ :177/5 ةيارلا بصن يف لاق )١(

 يف زعلا ىبأ نبا لاقو «ًادج بيرغ وهو «ءلصأ هل سيل : “5١1١/17 ةيانبلا ىفو «هدجأ
 0 .هل لصأ ال ٌركنم ثيدح :707/6 ةيادهلا تالكشم راع هيبثتلا

 وققحم هجرخي مل كلذكو «رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا هجّرخي ملو
 . ٠١١/٤ ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط يف رايتخالا

 .ًاعوفرم دنس نودب ۳٤١ص بسكلا هباتك يف دمحم مامإلا هركذ دق :تلق

 ٤۷١/١. بلطملا ةياهن (۲)

 .هسفنل ةعبات يأ (۳)

 .هسفن عيب يأ (6)

 .عيبلاب يأ (0)



 نوذأملا باتك ۹۸

 .اهعيمج يف هل نوذأم وهف : : هريغ نود ءاهنم عون يف هل نذ ا نإف

 .ئلوملا ُةوصقم لصحي الف "هب سبي هنأل ؛"”نهرلاو
 «حبرلا وهو ءٌدوصقملا اهب لصحيو اهب رتب ال ا

 يف هل نوذأم وهف :هريغ نود (“اهنم عون يف هل ذَا نإف) :لاق

 .(اهعيمج

 كلذ يف الإ ًانوذأم نوكي ال :هللا امهمحر “"يعفاشلاو رفز لاقو

 .عونلا

 .رخآ عون يف يفّرصتلا نع نع هاهن اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 نم ةيالولا ديفتسي هنأل ؛ئلوملا نم ٌةبانإو ليكوت َنذإلا نأ :امهل

 «هرجح كلمي اذهلو «دبعلا نود «هل كلملا وهو «مكحلا تبثيو «هتهج

 .براضملاك «هب هّصَخ امب صّصختيف

 )١( ةخسن ةيشاح .عيبلاك :ئلع فطع 5٠/ه.

 وهو «لوملا دوصقم لصي الف :نهترملا دنع نهرلاب سّبحُي هل نوذأملا نأل (۲)
 .417/11 ةيانبلا .حبرلا

 .هسفن ةراجإ يأ ()

 .ةراجإلا دقعب يأ :ريكذتلاب :هب لصحيو «هب رجحني :خسُت يفو )٤(
 .تاراجتلا نم يأ (5)

 . ٤۷۷/٠٥ بلطملا ةياهن (0)



 4 نوذأملا باتك

 .نوذأمب سيلف : هنّيَعب ءيش يف هل َنْذَأ نإو
 .زئاج : بوصغلاو نويدلاب نوذأملا ٌرارقإو

 يشن كلذ دعو: اب ام لع حلا كفو كلا اظاقنتإ هنأ الو

 ول نود «عونب صصختي الف ءدبعلا ةيكلام

 نم ةيالولا هل تبثتف «هريغ لام يف فرصتي هنأل ؛ليكولا فالخب
 هفٍرصَي نأ هل ناك تح ا ا :كلملا وهو ءيقرصتلا مكحو «هتهج

 .هيف كلاملا هْفُلْحَي :هنع ىنغتسا امو ءةقفنلاو نيدلا ءاضق ائلإ

 .مادختسا هنأل ؛(نوذأمب سيلف : هنّيعب ءيش يف هل َنْذَأ نإو) :لاق

 ءهلهأل ًاقزر ٍماعط وأ «ةوسكلل نيعم بوث ءارشب هرمأي نأ :هانعمو

 .مادختسالا باب هيلع سني :ًانوذأم راص ول هنأل اذهو

 ًافلأ يلإ ذأ :لاق وأ ءاذك رهش لك َهَلَعلا يلإ ّدأ :لاق اذإ ام فالخب
 دعقا :لاق وأ ءبّسكتلاب "ا الو «لاملا هئم ّبَلَط هنأل ؛رْح تنأو

 ًانوذأم ٌريصيف «ٌعون وهو «هنم هل دب ال ام ءارشب نأ هنأل ؛ًاراّصق وأ ًاغاّبص

 .اهلك عاونألا يف

 ؛عئادولاب اذكو «(زئاج :بوصُلاو نويدلاب نوذأملا ٌرارقإو) :لاق

 هتعيابم سانلا بنتجال :حصي مل ول ذإ «ةراجتلا عباوت نم ٌرارقإلا نأل
 ماو

 يف ٌرارقإلا ناك اذإ نكي مل وأ نيد هيلع ناك اذإ ام نيب قرف الو

 رحلا يف امك «ةحصلا نيد مدَقُي :هضرم يف ناك نإف «هتحص



 نوذأملا باتك ملل

 .جوزني نأ هل سیلو

 .ضرقي الو لام ىلع قتعُي الو «بتاكي الو «هكيلامم جوزي الو

 روجحملاك هنأل ؛ةراجتلا ببسب ال «لاملا نم بجي امب رارقإلا فالخب
 ر

 .ةراجتب سيل هنأل ؛(جوزتي نأ هل سيلو) :لاق

 عض و

 .(هكيلامم جوزي الو) : لاق

 ءاهعفانمب لاملا ليصحت هنأل ؛ةَمألا جوري :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .اهتراجإ هبشأف

 كلمي ال اذهلو «ةراجتب سيل اذهو ءةراجتلا نّمضت َنذإلا نأ :امهلو

 .دبعلا جيوزت

 ةكرش كيرشلاو «براضملاو «نوذأملا ٌيبصلا :فالخلا اذه ئلعو

 .يضولاو .بألاو ِناَنِع

 «لاملاب لاملا ةلدابم يه ذإ «ةراجتب سيل هنأل ؛(بتاكي الو) :لاق

 الو «لوملا هّريجُي نأ الإ ءةراجت نكي ملف ءرْجَحلا كَّمب لباقم هيف لدبلاو

 عجرتو «هنع ًابئان نوذأملا دبعلا ريصيو ءهکلم لق ئلوملا نأل ؛ هيلع نيد

 .ريفس ةباتكلا ىف ليكولا نأل ؟ ئلوملا ىلإ قوقحلا

 .ئلوأ قاتعإلاف «ةباتكلا كلمَي ال هنأل ؛(لام ىلع تعي الو) :لاق

 .ةبهلاك «ضحَم ربت هنأل ؛(ضرقي الو) :لاق



 ١ نوذأملا باتك

 . ضوع ريغب الو «ضوعب بهي الو

 : يلي نم تعاد «ماعطلا نم ريسيلا يِدهي نأ الإ

 .راجتلا طْسب ام لثم بيعلاب نمقلا نم طح نأ هلو

 كلذ لك نأل + قدصتي ال اذكو «(ضوع ريغب الو «ضووب بهي الو)
 .ةراجتلاب نذإلا تحت لخدي الف «ءادتبا وأ «ءاهتناو ءادتبا «هحیرصب خربت

 نم هنأل ؛(همعطي نم فيضي وأ «ماعطلا نم َريسيلا يدهي نأ الإ)

 (”:يزهاجملا بولقل ًابالجتسا ؛ةراجتلا تارورض
 نم وه اه تعي فکف الضال نذز ال هنأل هيلع رجلا قالخب

 ۰ ؟هتارورض

 ترق لزملا هاطعأ اذإ هيلع روجحتلا نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هب 0 الف :ماعطلا كلذ ىلع هئاقفر ضعب اعدف «هموي

 :رهشلا لبق هولكأ ول مهنأل ؛رهش توق ئلوملا هاطعأ اذإ ام فالخب

 ا اونا يرش
 ءريسيلا ءيشلاب اهجوز لزنم نم قدصتت نأ ةأرملل سأب الو :اولاق

 «داعلا يف هلع موتو عاوللا نال رعتو تارا

 نم هنأل ةا طخ ام لاب نا نمر شتت انا ةلو) :لاق

 يذلا وهو وعملا :هب ديرأ هنأكو «راجتلا نم لا وهو :زهاجم :عمج (۱)

 ةيانبلا .زهاجملا :ئلإ فّرحف «هب رفاسي وأ «عاتملا ٌرخاف وهو «زاهجلاب راجتلا ثعبي
 .١ةال/قا#



 نوذأملا باتك ۰۲

 .ئلوملا هيدفي نأ الإ . ءامرغلل اهيف عابي « هتبقرب ةقلعتم هثويدو

 .ءادتبا بيعَملا لوبق نم هل ٌرظنأ طحلا نوكي امبرو «مهيّْينص

 ءدقعلا مامت دعب ّضْحَم ٌحّربت هنأل ؛بيع ريغ نم طح اذإ ام فالخب

 00 .راجتلا عينص نم سيلو

 .هاّنيب ام ىلع ءاهيلإ ٌجاتحَي دق هنأل ؛ءادتبالا يف ةاباحملا كلذك الو

 .راجتلا ةداع نم هنأل ؛هل بجو نيد يف لّجؤي نأ هلو

 .(ئلوملا هيدي نأ الإ «ءامرغلل اهيف عاب «هتبقرب ةقلعتم هثويدو) :لاق

 «هنيد يف سك عابيو «عابي ال :هللا همحر ""يعفاشلاو رفز لاقو

 :عامجالاب

 تيوفت ال «نكي مل لام ليصحت :نذإلا نم ئلوملا ضرع نأ :امهل
 هنم ءيش لَضَف اذإ تح هبنسكب نيدلا قيلعت يف كلذو «هل ناك دق لام

 هر اكل هل فك اع

 ال ةيانجلاب ةبقرلا كالهتساو «ةيانج عون هنأل ؛كالهتسالا نيد فالخب

 .نذإلاب ّقّلعتي

 قلعتيف «ئلوملا قح يف هيوجو َرهظ د ٍدبعلا ةمذ يف بجاولا نأ
 .سانلا نع ررضلا ( 3 :عماجلاو «كالهتسالا نيدك «ءافيتسا هتبقرب

 نيدلا ”ةلعتو «نذإلا تحت ةلخاد يهو ءةراجتلا هيس نأل اذهو

 .ئلوملل ًاضَرَغ َّحَّلَص هجولا اذه نوف «ةلماعملا ىلع لاح : ءافيتسا هتبقرب

 )١( بلاطملا ئنسأ ١١7/7.



 ۹۳ نوذأملا باتك

 و

 . صصحلاب مهنيب هلم مسقيو

 .ةيرحلا دعب هب بلوط : هنويد نم ءيش َلَضَق نإف

 .هكلم يف عيبَملا لوخدب هقح يف ٌررضلا مدعنيو
 ا نأ ا عت افرام تم اب ال هكا ةقلعتز

 دنعو «ئلوملا دوصقمل ءاقبإو «ءامرغلا حل ءافيإ ؛ءافيتسالا يف بسكلاب
 .ةبقرلا نم ئفوتسي : همادعنا

 0 «ةراجتلاب بجو ريد :هنم دارملا : هنويد : » "باتكلا» يف هّلوقو

 "بوصغلا نامضو «راجئتسالاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك ءاهانعم يف وه

 دعب ةارتشملا ءطوب رقعلا نم بجي امو ءاهدَحج اذإ تانامألاو عئادولاو

 ."”هب قحليف «ءارشلا ىلإ هدانتسال ؛قاقحتسالا

 راصف «ةبقرلاب مهّقح قّلعتل ؛(صتصيلا مهنيب هلم مسقيو) :لاقا
 .ةك راب اهقلعتك

 نيدلا ررقتل ؛(ةيرحلا دعب هب 2 :هنويد E لضف نإف) :لاق

 ١ .هب ةبقرلا ءافو مدعو «هتمذ يف

 .يرتشملا نع ررضلل ًاعفد وأ ٠ “ميبلا عنتمي ال يك ؛ًايناث عابي الو

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ “577/11.

 .بوصغملا :خسُن يفو (۲)

 .ةراجتلاب قحليف :خسُت يفو « 47 4/١7 ةيانبلا .ءارشلاب يأ (۳)

 470/1١1. ةيانبلا .لوألا عيبلا يأ (5)



 نوذأملا باتك ٤

 . هقوس لهأ نيب هرْجَح َرهظَي ىتح رجني مل : هيلع رجح ناف

 قلعتيو: مدعي وأ نيدلا قول لبق لص ءاوس «هبسکب هئيد قّلعتيو

 جا وضعوا IN نم تلعب امن ONS اها
 .غرفي ملو ءدبعلا

 طش دوجول ؛نْيَدلا قوحل لبق هدي نم ئلوملا هَعَرتنا امب ٌقّلعَتَي الو
 .هل صولخلا

 «هيلع ُرَجحُي :هنم نكمُي مل ول هنأل ؛نْيَدلا دعب هلثي هلع خا نأ هلو

 مدعل ؛ءامرغلا ىلع اهدري لثيلا ٍةَلَغ ىلع ةدايزلاو «بسكلا لّصحَي الف

 .مهقح مالقتو ءاهيف ةرورضلا

 لهآ نيب "هرْجَح َرهظي ئتح رجَحني مل :هيلع رجح نإف) :لاق

 ؛قتعلا دعب ام ىلإ مهقح رخآتل ءهب سانلا رّرضتل :رجحنا ول هنأل ؛(هقوس
 .كلذ ءاجر ىلع هوعياب دقو «هبسکو هتبقرب قّلعتي مل امل

 سيلو «قوسلا يف هيلع رجح ول ئتح «هقوس لهأ رثكأ ٌملع طرتشيو
 .رجّحني ال :نالجر وأ لجر الإ هيف

 .هرجحب مِلَع يذلا هعياب "نو زاج :هوعياب ولو
 يع سا ےس 55 5 نك ا 35 ٠ ا

 .لوهجملل ينبملاب .هرجح رهظي :ئرخأ خسُن يف تطبضو )١(

 .ةيلصو انه :نإ (۲)



 ۰0 نوذأملا باتك

 نوذأملا راص : ًادترم برحلا رادب َقِحَل وأ رج وأ «ئلوملا تام ولو

 لع ارم

 . هيلع ًاروجحم راص : هل نوذأملا دبعلا َقَبَأ اذإو

 «لكلا دنع روهظلا ماعم كلذ  ماقیف «هراهتشاو ِرْجَحلا عويش :ٌربتعملاو

 .مالسلا ةالصلا مهيلع لسا نم ٍةلاسرلا غيلبت يف امك

 ْمَلَعَي نأ ىلإ ليكولاك ءِرْجَحلاب مَلعَي نأ ىلإ ًانوذأم ٌدبعلا ئقبيو

 .لزعلاب

 دعب هلام صلاخ نم نيدلا ءاضق هّمزلي ثيح «هب ُرّرضتي هنأل اذهو
 ١ 4 يضدأ امو «قتعلا

 ملعي مل اذإ امأ ءًاعئاش نذإلا ناك اذإ | :رجحلا يف عويشلا طرتشُي امنإو

 ."”هيف ررض ال هنأل ؛رجَحني : 0 علا الإ هب

 نابض دكر ت لا ناذك قكل ىآ ج وأ «ارلوملا تاه ولو لاق
 نم امزال نوكي ال امو «مزال ٌريغ نذإلا نال لغ ًاروهتعتم هل نوذأملا

 مايق نم دب الف ءلصألا وه اذه .ءادتبالا مكح هماودل ئطعي :فرضتلا

 .نونجلاو «توملاب مِدعنَت يهو «ءاقبلا ٍةلاح يف نذإلا ةيلهأ
 رو ا تنعي ريك! كش تر ىا او

 :(ةيلط اروديحتم نانض هل نوداملا دخلا يآ اذإو) لاق

 )١( ةيانبلا .هيلع نيدلا موزلب يضر ام دبعلا نإ يأ ١١/٤1۸ .

 ) )۲.سانلا ئلع يأ



 نوذأملا باتك حا

 . اهيلع ٌرْجَح كلذف : اهالوم نم اهل نوذأملا ةمألا ِتدّكو اذإو هنو رس
 8 o سا ساو ق

 . نويد اهتبكر نإ اهتميق ئلوملا نمضيو

 ءادتبا ىفاني ال قابإلا نأل ؛ًانوذأم قبي :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 .بصغلاك راصو «ءاقبلا ىفاني ال اذكف «نذإلا

 هجو ىلع ًانوذأم هنوكب ئضري امنإ هنأل و قابإلا نأ :انلو

 َربتعم ال ةلالدلا نأل ؛نذإلا ءادتبا فالخب «هبسكب هنيد ةيضقت نم ركمتي

 دي نم عازتنالا نأل ؛بصغلا فالخبو ءاهفالخب حيرصلا دوجو دنع اهب
 هي

 ؛(اهيلع ٌرْجَح كلذف :اهالوم نم اهل نوذأملا ةمألا ٍتَدَكَو اذإو) :لاق

 .ءادتبالاب ءاقبلا ةلاح ٌربِتعَي وه

 لا لف ال نر دولا كعب اوم هنأ رهاظلا نآ الر

 .ةلالدلا ىلع ضاق حيرصلا نأل ؛"ءادتبالا فالخب «ةداع اهيلع

 قح هب قلعت الَحَم هفالتإل ؛(نويد اهتبکر نإ اهتميق ئلوملا َُمضَيو)
 .مهقح ئضقي هبو «عيبلا عنتمي هب ذإ «ءامرغلا

 )١( ينارمعلل نايبلا ۲٤۲/۷.

 .هنيصحت يأ )۲(
 ىلا

 .570/17 ةيانبلا .زوجي ثيح :ءادتبا هردلو مال َنْذَأ اذإ ام فالخب ينعي (۳)



 ۰۷ نوذأملا باتك

 يهف : ئلوملا اهَرّبدف ءاهتميق نم َرثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو
 ل

 . اهتميقل ماض ئلوملاو ءاهلاح ىلع اهل نوذأم

 دنع لاملا نم هدي ىف اميف ٌرئاج هرارقإف : هل نوذأملا ىلع رجح اذإو

 اهَرَّبدف ءاهتميق نم َرثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو) :لاق

 ام ةداعلا ْذِإ ءرجحلا ٍةلالد مادعنال ؛(اهلاح ىلع اهل نوذأم يهف :لوملا

 :اضرأ اههرمكح نين ةافا الو ةريدملا نيف ترج

 .دلولا ٌمَأ يف هانرّرق امل ؛(اهتميقل ماض ئلوملاو)

 لاملا نم هدي يف اميف ٌرئاج هرارقإف :هل نوذأملا ئلع رجح اذإو) :لاق

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 نيدب رقي وأ «هنم ُبْصَغ وأ «هريغل ةنامأ هنأ هرلي يف امب رقي نأ :هانعمو
 ا .هدي يف امم ئضقيف «هيلع

 .هرارقإ زوجي ال : هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو

 نإو ءرجحلاب لاز دقف :نذإلا وه ناك نإ هرارقإل حّحصملا نأ :امهل

 امك راصو «ةربتعم ٌريغ هيلع روجحملا دي نأل ؛اهلطبأ ٌرجحلاف :ديلا ناك
 هر نم يلو E يوت دعا
 .رجحلا دعب ةبقرلا قح يف هرارقإ حصي ال اذهلو

 رارقإ حصي ال اذهلو ءّديلا وه ححصملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةقيقح ةيقاب ديلاو «هدي نم ئلوملا هّدَخأ اميف هل نوذأملا



 نوذأملا باتك ۲۰۸

 .هدي يف ام ئلوملا كلمي مل : هتبقرو هلامب ٌطيحُت نويد هْنَمرَل اذإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع قتعي ي مل : ًادبع هك ني ىلوملا َقّتعأ ولو

 . هتميق هيلعو «قتعب دو هدي يف ام كلمي : الاقو

 ليلد :هرارقإو «هتجاح نع اهغارف :ًامكُح رجحلاب اهنالطب طرشو

 ةتباث ئلوملا دي نأل ؛رارقإلا لبق هدي نم ئلوملا هعزتنا اذإ ام فالخب
 .هرارقإب لطبت الف ءًامكحو ةقيقح

 .هاضر ريغ نم هرارقإب لطبي الف «هتبقر يف باث هكْلِم اذكو

 ام يلع ؛كلملا لدبتب لدبت دق َدبعلا نأل ؛هعاب اذإ ام فالخب اذهو

 هَرِشاب اميف ًامصخ نكي مل اذهلو «كلملا مكحب تبت ام ئقبي الف «َفِرُع

 .هدي يف ام ئلوملا كلمي مل :هتبقرو هلامب طيح نويد همر اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع قتعي مل : ًادبع هبْسك نم ئلوملا ق قّتعأ ولو

 ت لجو هنأل ؛(هتمیق هيلعو «قّيعيو ءهدي يف ام كلمي :الاقو

 ةيراجلا 27 « هقاتعإ كلمي اذهلو « هتبقر كلم وهو «هبسک يف ء كلملا

 .هلامك ةيآ اذهو ءاهل نوذأملا

 يف ٌرظنلاو «ثّروملل ًارظن ؛هل كلملا تبثي هنأل ؛ثراولا فالخب

 .هتكرتب نيدلا ةطاحإ دنع هدض

 .دبعلل ًارظن ؛تبث امف :ىلوملا كلم امأ



 ۰۹ نوذأملا باتك

 .ًاعيمج مهلوق يف هَقْنِع زاج : هلامب ًاطيحم ُنْيَدلا نكي مل نإو

 .زاج : هتميق لوب ًائيش ئلوملا نم عاب نإو

 .ُرِحَي مل : ناصقنب هعاب نإو

 نع هغارف دنع دبعلا نع ةفالخ تبي امنإ ئلوملا كلم نأ :هلو
 .هانررق ام ىلع «ثراولا كلك «هتجاح

 توبث فرع اذإو هيف هُفْلْحَي الف “اهب لوغشم :نيدلا هب طيحملاو
 .هتعيرف قتعلاف :همدعو كلملا

 دب ىت ىلع اعقل هتف ضب ادع ذقت اذإو

 .(ًاعيمج مهلوق يف « هع زاج : هِلامب ًاطيحم نبدا نكي مل نإو) :لاق

 لعج ولف «هليلق نع ىرعُي ال هنأل ؛هدنع اذكو رهاظف : :امهدنع امأ

 صقل وعلا: تكيف «هبسكب عافتنالا باب َدّسْنال :ئلوملا كلمل ًاعنام

 .هعنمي قرغتسملاو ءشراولا كلم عنمي ال اذهلو «نذإلا نم

 نع يبنجألاك هنأل ؛(زاج :هتميق لوب ًائيش ئلوملا نم عاب نإو) :لاق

 .هقح يف مهم هنأل ؛ (ْرْجَي مل :ناصقنب هعاب نإو)

 .هيف ةمهُت ال هنأل ؛ هللا همحر ةفينح يبأ دنع يبنجألا ئباح اذإ ام فالخب

 زوجي ال ثيح «هتميق لثمب ثراولا نم ضيرملا عاب اذإ ام فالخبو

 )١( ةيانبلا .ةجاحلاب لوغشم :نيدلا هب طاحأ يذلا لاملا يأ ٤١٠/٠١.



 نوذأملا باتك قل

 ه٠ هاهو ا. هاهو ا. وأو وو . وأو و واو GG OGG HOO HOGG هه هواه ® ®

 صالختسالا مهدحأل ناك ئتح ههنّيَعب قلعت ةثرولا ةيقب ىح نأل ؛هدنع

 .هجولا اذه نم اقرتفاف ريغ ال «ةيلاملاب قلعت : ءامرغلا قح امأ «هتميق ءادأب

 «عيبلا زوجي :ناصقنب هعاب نإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .عيبلا ضقت عت اش نإو داخلا لازأ ءاش نإ ة لولا رخو 1

 ىلإ

 .ءاوس :شحافلاو ةاباحملا نم ٌريسيلا :'”نّيَبهذملا نيذه ئلعو

 ررضلا عفدني اذهبو ءءامرغلا نع ررضلا عفدل عانتمالا نأ :كلذ هجوو

 الو ءزوجي ثيح «ةريسيلا ةاباحملاب يبنجألا نم عيبلا فالخب اذهو

 ةدرتم :"'امهنم ريسيلاب عيبلا نأل ؛اهب ٌرَمْوُي ئلوملاو «ةاباحملا ةلازإب ٌرمْؤُي

 عيبلا يف أعربت هانربتعاف «نيمّوقملا ميوقت تحت هلوخدل ؛عيبلاو عربتلا نيب
 4 004 0 5 ه ى- 5 5 03

 .اهمادعنال ؛يبنجألا قَح يف عربت ريغ «ةمهتلل :ىلوملا عم

 زوجي ال ثيح «ةاباحملا نم ريثكلاب يبنجألا نم عاب اذإ ام فالخبو

 ال ةاباحملا نأل ؛ةاباحملا ةلازإب ٌرَمْوُيو «ٌروجي :ئلوملا نمو ءامهدنع ًالصأ

 عيبلا يف نذإ الو «ئلوملا نذإب الإ امهلصأ ىلع هل نوذأملا ٍدبعلا نم زوجت

 .ًاعيمج هللا مهمحر هيبحاص بهذمو «مامإلا بهذم يأ )١(

 اذه ىلإ راشأو .ةاباحملا نم يأ :اهنم :خسُت يفو «يبنجألاو ئلوملا نم يأ (؟)
 .ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعسو ٠٤۳۸/١١ ةيانبلا ىف ينيعلا



 1١" نوذأملا باتك

 . عيبلا زاج : لقأ وأ ءةميقلا لثمب ًائيش ئلوملا هعاب نإو

 .نمشلا لعب : نمشلا يضل لبق هبلإ عيبملامّلَس نإف

 نحل قالا ةلازإ هنأ ريغ هيف ر ئامج نوا رهو ىجا ©
 .امهلصأ ىلع ناقرفلا "”ناذهو «ءامرغلا

 ىلوملا نأل ؟(عببلا زاج :لقأ وأ «قميقلا لثوب ًائيش ئلوملا هعاب نإو) :لاق

 .عيبلا اذه يف ةمهُت الو هان ام ىلع نيد هيلع ناك اذإ همسك نع يبنجأ

 ازل کو هيف نكي مل ام رلبعلا بسك يف لدي هنإف ءديفم هنألو

 .ةدئافلا ر عينت :يفرصتلا ٌةحصو «نكمتلا اذه هل نكي مل نأ دعب نمشلا نخ نم

 قَح نأل ؛(نمثلا لَطَب :نمثلا ٍضْبَق لبق هيلإ عيبملا مّلَس نإف) :لاق

 يف ئقبي :هطوقس دعب يقب ولف «سْبَحلا ثيح نم نيعلا يف ئلوملا

 .هدبع ئلع ئلوملا هبجوتسي الو ,هيدلا

 ت رقي نأ زاوا نيعتي هنأل ؛ًاضْرَع نمثلا ناك دعا

 .نم :خسُت يفو )١(

 .نذإلا نم «لعاف :نزو ئلع ءنِذآ ئلوملا يأ (1)

 :ئنعمب «ٌردصم «نالعف :نزو ئلع دارفإلاب .ناقرفلا اذهو :خسُت يفو ()
 .479/17" ةيانبلا .قرفلا

 .هللا امهمحر نيبحاصلا لصأ يأ (5)

 .دبعلا ةمذ يف نيدلا ئقبي :ه١۹۸ ةخسُت يفو (0)



 نوذأملا باتك 11۲

 .زاج : َنمثلا يفوتسي ئتح هدي يف هكسمأ نإو
 ئاج هقتعف : نويد هيلعو ءهل َنوذأملا دبعلا ئلوملا قتعأ اذإو

 .قتعلا دعب هب بّلاطُي نويدلا نم ّيقب امو . ءامرغلل هتميقل نِماض ئلوملاو

 هل عئابلا نأل ؛(زاج :نمثلا يفوتسي ئتح هدي يف هكسمأ نإو) :لاق

 نوكي نأ زاجو «ءامرغلا نم هب '"صخ *أ ناك اذهلو «عيبملا يف سبحلا قح

 .نيعلاب قّلعتي ناك اذإ نيدلا يف ّقَح ئلوملل

 امك «عيبلا ضقتب وأ «ةاباحملا ةلازإب موي :هتميق نم رثكأب هعاب ولو
 .هدحو ءامرغلا وح اهب قلعت ةدايزلا نأل ؛ دبعلا بناج يف اني

 ؛(زئاج هقثعف :نويد هيلعو ءهل َنوذأملا دبعلا ئلوملا قتعأ اذإو) :لاق

 .قاب هيف هَكّلِم نأل

 1 مهقح هب قلعت ام فلتأ هنأل ؛(ءامرغلل هتميقل ماض یلوملاو)

 «هتمذ يف َنيدلا نأل ؛(قتعلا دعب هب بّلاطُي نويدلا نم يقب امو) :لاق

 .ناك امك هيلع يقابلا يقف ءانامض فلتأ ام رْدقب الإ ئلوملا مزل امو

 .هردقب مهقح نأل ؛ريغ ال «َنيدلا َنِوَّض :هتميق نم لقأ ناك نإف

oT 

 افِلْثُم ئلوملا نكي ملف ٠ « عيبلاب ءافيتسا امهتبقرب قلعت مل ءامرغلا ّقَح و

 .ًائيش نمضي الف «مِهَتَح

 .قحأ :خسُت يفو (۱)



 1۳ نوذأملا باتك

 : هغو «يرتشملا هَّضَبَقو «هتبقرب طيح نيد هيلعو ؛ىلوملا هعاب نإف
 .يرتشملا اونمض اوؤاش نإو ءهتميق مئابلا اونَّمَض ءامرغلا ءاش نإف

 .نمثلا اوذخأو «عيبلا اوزاجأ اوؤاش نإو

 عجري نأ ئلومللف : بيعب ئلوملا ئلع در مث ق عناب و

 . دبعلا يف ءامرغلا قَح نوكيو ( ةميقلاب

 . عيبلا اوُدرَي نأ ءامرغللف : نيدلاب هملعأو «لجر نم هعاب ئلوملا ناك ولو

 «يرتشملا هّضبَقو «هتبقرب طيحُي نيد هيلعو «ئلوملا هعاب نإف) :لاق
 ؛(يرتشملا اونّمض اوؤاش نإو «هتميق ئابلا اونّمَض ءامرغلا ءاش نإف :هبّيَغو

 نيلرتملا يضفي نأ الإ: هرمي ذا مهل ناك م ةيج ولعت دلا نأل

 «بييغتلاو ضبقلاب يرتشملاو «ميلستلاو عيبلاب مهقح فلتم عئابلاو «مهتيد
 .نيمضتلا يف اوريخيف

 ةزاجإلاو «مهل قحلا نأل ؛(نمثلا اوذخأو «عيبلا اوزاجأ اوؤاش نإو)

 .نوهرملا يف امك « قباسلا نذإلاك :ة ةقحاللا

 نأ ئلومللف :بيعب ئلوملا ىلع در مث «هّتميق عئابلا اونمض نإف) :لاق
 «لاز دق-نامضلا ببس نأل ؛(دبعلا يف ءامرغلا ُقَح نوكيو «ةميقلاب مجري

 مث «ةميقلا َنوّضو «مّلَسو عاب اذإ بصاغلاك راصو «ميلستلاو ٌعيبلا وهو
 .اذه اذك «ةميقلا د رتسيو «كلاملا ىلع دري نأ هل ناك :بيعلاب هيلع در

 نأ ءامرغللف :نيدلاب هملعأو «لجر نم هعاب ىلوملا ناك ولو) :لاق

 «هتبقر نم ءافيتسالاو ا ع وهو «مهقح قّلعتل ؛(عيبلا ادر



 نوذأملا باتك 1٤

 . يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخ الف : ًابئاغ عئابلا ناك نإف 8

 همحر فسوي وبأ لاقو .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو

 . مهنيدب مهل ئضقيو ءمصخ يرتشملا : هللا

 0 07 9 ع لالخ 4 1
 «لّجعم صقان :يناثلاو روم مات :لوألاف «ةدئاف امهنم ٍدحاو لك يفو

 .هوُدرَي نأ مهل ناك اذهلف «ةرّيخلا هذه توفت عيبلابو

 يف ةاباحم الو لصو نإف مثلا مهيلإ لصَي مل اذإ :هّليوأت :اولاق
 م

 لإ مهقح لوصول ؛هودري نأ مهل سيل :عيبلا

 :هانعم ء(يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخ الف :ًابئاغ مئابلا ناك نإف) :لاق

 .نيدلا ركنأ اذإ

 همحر فسوي وبأ لاقو « هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو)

 .(مهنيدب مهل ئضقيو ءمصخ يرتشملا : هللا 0 ١ لي 5 5 ر

 مث «باغو ءاهمّلسو اهّبْهَوو ءاراد ئرتشا اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 .هل ًافالخ ءامهدنع مصخب سيل هل بوهوملاف :عيفشلا رضح

 .ةعفشلا ةلأسم ىف هلوق لثم :امهنعو
 0 0 و 5 0-4 1 4

 لكل امصخ نوكيف ءهسفنل كلملا ىعّدي هنأ :هللا همحر فسوي ىبأل
 و 9

 .هعزاني نم
 و سه هوه

 خسفلا نوكيف ءامهب ماق دقو .ٍدقعلا خسف نّمضتت ئوعدلا نأ :امهلو

 .بئاغلا ىلع ءاضق



 1٥ نوذأملا باتك

 ءيش لك هّمْرَل : عابو ئرتشاف «نالفل دبع انأ : لاقو ءًارصم مد نمو

 .هالوم رضحَي تح ٌعابي ال هنأ الإ ‹ةراحتلا نم

 ٠ 5 « 2 نو 5 تا 5
 .نْيدلا يف حب : هل نوذأم وه : لاقو ‹رضح نإف

 لك هّمِرَل :عابو ئرتشاف «نالفل دبع انآ :لاقو «ًارصم مق نمو) :لاق

 مل نإو «هيلع ليلد ٌرابخإلاف :نذإلاب ربخأ نإ هنأل ؛(ةراجتلا نم ءيش
 بجوم ىلع يرجي روجحملا نأ ٌرهاظلا ذإ )هيلع "الد هفّرصتف :ربخُي

 ٌرمألا قش الل يك ؛ تالماعملا يف لصألا وه رهاظلاب للا «هرجح

 .سانلا ىلع
 و ور 3 7 2 ءو

 ؛ةبقرلا يف هلوق لبقي ال هنأل ؛(هالوم رضحَي ئتح عابي ال هنأ الإ)

 ان غب دخلا وح هالا + تكلا فالح لروما ى ضلال
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 َرهظ هنأل ؛(نيدلا يف عيب :هل نوذأم وه :لاقو رضح نإف) :لاق

 .ىلوملا قح يف نيدلا
 هللاو «لصألاب كّسمتم هنأل ؛هلوق لوقلاف :روجحم وه :لاق نإو

 .ملعأ ئلاعت

3 9F ¢ 3F 3F 

 .زئاج هفّرصتف :خسُت يفو (۱)

 .بّسكتلاب :خسُت يفو (۲)



2 ٠ 

 لصف

 ءءارشلاو عيبلا يف وهف : ةراجتلا يف يبصلل يبصلا يلو نَا اذإو
 ءارشلاو عيبلا َلِقعَي ناك اذإ نوذأملا دبعلاك .

 لصف

 يبصلا نذإ ماكحأ

 ءءارشلاو عيبلا يف وهف : ةراجتلا يف يبصلل يبصلا يلو نأ اذإو) :لاق

 :هفارصت دقني تخت 4( !ءارشلاو عيبلا لِقعَي ناك اذإ نوذأملا دبعلاك

 ي ال : هللا همحر ''”يعف ذاشلا لاقو  Aهئاقبب ئقبيف «هابصل هر هرجح نأل

 يرجح كلميو هيلع قرضتلا ولا فالي ج ا و

 .قاتعلاو قالطلاك راصو «ةافانملل ؛ًايلاو نوكي الف

 .يلولاب ماقي ال هنأل ؛'اوالصلاو موصلا فالخب

 هلأ زهد ةيسولا اكو ٠ م دقت لإ ةرورتقلا دنس

 .ةيادهلا تاعبط يفو «508ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :ءارشلاو :ظفل )١(

 ٤۷/٠١. هيبنلا ةيافك (۲)

 ف يأ (۳)

 ٤٤۹/١۳. ةيانبلا .ةلفانلا ةالصلاو «لفنلا موصلا يأ (:)

 ؛ربلا لامعأب هدنع يبصلا نم ةيصولا زوجتف «يعفاشلا مامإلا لصأ ئلع يأ )٥(

 ءها/"8 ةخسن ةيشاح .هنم زوجت اذهلف «هيلع ًايَلوم رصَي ملف «يلولاب موقت ال اهنأل
 .559/17 ةيانبلا رظنيو



 « 4 QQو و و اه هه هاه اه ده هاو هاو واو ده ده اه واو اه 4 ¢ هو  HOGهو و واو وأو .٠ هُو و و ٠ه ٠

 .انه اه ةرورض الف «يلولا هًالوتيف :ءارشلاو عيبلا امأ

 ٍةيالو نع هلَحَم يف «هلهأ نم َرَدَص عورشملا فرصتلا نأ :انلو

 © تابفالخلا يف هّريرقت فرُع ام ئلع «هذيفنت بَّجَوف «ةيعرش
 نذإ ىلإ ارا ات تتبث دقو «هتاذل ال «ةيادهلا مدعل ؛ٍرجحلا بس اًبصلاو

 لامتحاو «نّيميرطب ةحلصملا ءافيتسال ؛يبصلا رظنل :هتيالو اق رل

 .لاحلا لدبت

 .هل لّهؤُي ملف ضْحَم راض هنأل ؛ قاتعلاو قالطلا فالخب

 .نذإلا لبق هل َلّهْوُي «ةقدصلاو ةبهلا لوبقك :ضْحَملا عفانلاو

 ال ءنذإلا دعب هل ًالهأ لعجْيف ءررضلاو عفنلا نيب ٌرئاد ءارشلاو عيبلاو
 لامتحال ؛يلولا ةزاجإ ىلع هنم ًافوقوم نوكي :نذإلا لبق نكل «هّلبق

 .هسفن يف فرصتلا ةحصو ءأرظن هعوقو
 «يصولاو «همدع دنع دجلاو بألا مظتني :("7باتكلا» يف يلولا 0

 .يلاولاو «يضاقلاو

 و

 ًاخسُن اوفتص نيمدقتملا انباحصأ نم نيققحملا نإف «تايفالخلا حسن اهب دارأ )۱)

 اوركذو «فالخلا ةقيرطو «تايفالخلا :اهوّمسو «ةيفالخلا ةيهقفلا لئاسملا ىلع ةلمتشم

 .709/ 17 ةيانبلا .ةيفالخلا لئاسملا نم ًاريثك اهيف



 يبصلا نذإ ماكحأ 1۸

 .يبصلا ةلزنمب : ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا ُةوتعملاو

 .ةاضقلا ديلقت هيلإ سيل هنأل ؛طَرَشلا بحاص فالخب

 .حبرلل ًابلاج .كلملل ًابلاس عيبلا نوك لقعي نأ : طرشلاو

 :ماكحألا نم دبعلا يف تبي ام نأ ديفي :هل نوذأملا دبعلاب ٌهيبشتلاو

 «هسفن ةيلهأب فرصتي نوذأملاو ءرجحلا كف َنذإلا نأل ؛هقح يف تبثي

 ًانوذأم ٌريصيو «عون نود عونب هفّرصت ُديقتي الف ءايبص وأ ناك ًادبع
 .دبعلا يف امك «توكسلاب

 رهاظ يف «"هثورومب اذكو «هبسک نم هدي يف امب هرارقإ حصيو
 .دبعلا ٌرارقإ حصي امك «ةياورلا

 .دبعلا يف امك «هتباتك الو «هدبع جيوزت كلمي الو :لاق

 ٌريصي ىتح «(يبصلا ةلزنمب :ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملاو) :لاق

 همكحو «هاّتیب ام ىلع «مهريغ نود «يصولاو ٌدجلاو بألا نذإب اردا

 .باوصلاب ملعأ هللاو «يبصلا مكح

6 FF FF 

 . ٤٥١/١۳ ةيانبلا .ةطرش :عمج :طرشلاو «ةدلبلا ريمأ هب ديري (۱)

 .هثورومب هرارقإ حصي اذكو يأ (0)



 ۲۱4 بصغلا باتك

 بصغلا باتك

 ص f 1 ۶ ا ا صا

 هيلعف : هدي ىف كلهف «نوزوملاو ليكملاك «لثم هل ًائيش بَصَع نمو
 ومو

 . هلثم
 ا

 بصغلا باتک

 لامعتسالل ؛بّلغتلا ليبس ىلع ريغلا نم ءىشلا ذأ :ةغللا ىف :بصغلا
 ا .ةغللا لهآ نيب هيف

 هجو ىلع «كلاملا ْنذإ ريغب | مرتحم نع لام ذأ :ةعيرشلا يفو

 سولجلا نود ءًابصغ :ةبادلا لمحو «ودبعلا مادختسا ناك تح «هّدي ليزي
 .طاسبلا ىلع

 .مرغملاو «مئأملا :همكحف :ملعلا عم "ناك نإ مث

 مرض الط فقر لذ دلا هلال نايتعلاف:هتوكب ناك إو
 .عوضوم أطخلا نأل ؛مثإ الو

 :هدي يف كَلهف «نوزوملاو ليكملاك «لثي هل ًائيش ّبّصَغ نَمو) :لاق
 .(هّلْثِم هيلعف

 ."امهنيب توافت الو «هلثم نامض هيلعف :"”خسنلا ضعب يفو

 .بصغلا يأ )١(

 ا رصضعم حسن ي ٤٥۷/١۳. ةيانبلا .ىرودقلا رصتخم خست ىأ (۲)

 = ةيانبلا .لثملا نامض نيبو «لثملا نيب يأ «نيمالكلا وأ «نيتخسنلا نيب يأ )۳(



Y۰بصغلا باتك  

 يبأ دنع اذهو «نومصتخي موي هتميق هيلعف : هلثم ىلع رِدقُي مل نإف

 دمحم لاقو « بصغلا موي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو هللا همحر ةفينح

 اودعك ىَدتغأ نش » :ئلاعت هلوقل ؛لثملا وه بجاولا نأل اذهو

 .195 /ةرقبلا .4 ةكَكَعْىَدَمَعاَمِلْئِويِهَع

 .ررضلل عفدأ ناكف «ةيلاملاو سنجلا ةاعارم نم هيف امل ؛لدعأ لْثملا نألو

 دنع اذهو «نومصتخي موي هّنميق هيلعف :هلثم ئلع رِدَقَي مل نإف) :لاق
 لاقو «بصغلا موي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا همحر ةفينح يبأ

 .("”عاطقنالا موي :هللا همحر محم

 ٌربتعُتف «هل لثم ال امب قتلا :عطقنا اّمَل هنأ :هللا همحر فسوي يبأل

 .بجوملا وه ذإ «ببسلا داقعنا موي هّتميق
 ىلإ لقتني امنإو «ةمذلا يف لثولا وه بجاولا نأ :هللا همحر رامحملو

 .عاطقنالا موي هتميق ٌربتعتف «عاطقنالاب ةميقلا

 ول اذهلو «عاطقنالا درجمب تبثي ال لقنلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .كلذ هل :هسنج دجوي نأ ىلإ َرّبَص
 سا و ص

 .ءاضقلاو ةموصخلا موي هتميق ٌربتعتف «يضاقلا ءاضقب لقتني امنإو

 .هال47 ةخسن ةيشاحو « 2/1

 .سانلا يديأ نع هلثم عاطقنا يأ )١(



 ۲۲1 بصغلا باتك

 . هّبصغ موي هثميق هيلعف : هل لثم ال امو

 . ةبوصغملا نيعلا در بصاغلا اىلعو

 «دجو امك ببسلا لصأب ةميقلاب ُبّلاطم هنأل ؛هل لثم ال ام فالخب

 ."7كلذ دنع هتميق ربتعتف

 .(هّبصغ موي هّتمیق هيلعف :هل لثم ال امو) :لاق

 :سنجلا يف قحلا ةاعارم رّذعت امل هنأل ؛"”ةتوافتملا تايددعلا :هانعم

 .ناكمإلا ردقب ررضلل ًاعفد ؛اهدحو ةيلاملا يف ئعاريف

 .توافتلا ةّلقل ؛هلثم بجي ئتح «ليكملاك وهف :براقتملا يددعلا امأ

 .هل لثِم ال هنأل ؛ةميقلا :ريعشلاب طولخملا ّرْبلا يفو

 .(ةبوضغملا نيعلا بصاغلا لعو) :لاق

 تح ام ديلا ئلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًامئاق ماد ام :هانعم
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 (درت

 .بصغلا نامز يأ )١(

 .دحاو ئنعملاو :تلق .هبصَع موي :تطبصضو 00

 .بايثلاو لجرفسلاو ناّمّرلاك (۳)

 )٤( يذمرتلا ننس )١7555(« دواد يبأ ننس « حيحص نسح :لاقو )3651(.

 :نسح ثيدح :هيف يذمرتلا لوق :يرذنملا لاق» : ١517/5 ةيارلا بصن يف لاق

 .«لصتم نسح هدانسإ :رهاط نبا لاقو «ةرمس نع نسحلا ٌعامس تبثي هنأ ئلع لدي



 بصغلا باتك ۲۲

 ةيقاب تناك ول اهنأ مَلعُي ئتح مكاحلا هح :اهكاله ْئعّدا نإف
 .اهلدبب هيلع ئضق مث ةن ُموقي وأ ءاهرهظأل

 «ًابعال هيخأ عاتم ذخأي نأ ٍدحأل 0 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ."0«(هيلع هدريلف :هذخأ نإف «اًداج الو

 ءهيلإ ٌدرلاب اهتداعإ بجيف «هيلع اهتوف دقو ءٌدوصقم ىح ديلا نألو

 هنأل ؛ًافّلَخ ْصَلْخَم ةميقلا درو «"”اولاق ام ىلع «يلصألا ُبجوملا وهو

 .ةيلاملاو نيعلا ا سا

 كلذ ٌرهظَيو صَّلْحَم :نيعلا درو «ةميقلا :يلصألا ُبجوملا :ليقو
 / .ماكحألا ضعب يف

 رولا توافتب ِمّيِقلا توافتل ؛ ِهّبصَع يذلا ناكملا يف ٌدرلا بجاولاو

 ةيقاب تناك ول اهنأ مَّلعي ئتح مكاحلا هّسَبَح :اهكاله "عدا نإف) :لاق

 در هيلع بجاولا نأل ؛(اهلدبب هيلع ئضق مث “ويب موقي وأ ءاهرهظأل

 لقي الف فالخ ًاضراع ًارمأ يعدي وهف «ضراعب ُكلالهلاو نيعلا
 ام ٌمَلعَي نأ لإ سبي « عاتملا مث هيلعو «َسالفإلا عدا اذإ امك ءهلوق

 0 وهو «هِلدب در همزليف هدر هنع طقس :كالهلا مِلَع اذإف «هيعّدي

 .نسح ثيدح :لاقو )75١75(« يذمرتلا ننس ؛(2007) دواد يبأ ننس (۱)

 .ةيفنحلا خياشم يأ (1)

 .بصاغلا يأ (۳)

 .اهكاله ىلع ةنيبب بصاغلا موقي يأ «ه۸۱٩ ةخسن يف تبثم ثم :ةنيبب موقي وأ (5)



 YY بصغلا باتک

 هيو دو , و
 . لوحيو لقني اميف : بصغلاو

 ةفينح يبأ دنع اذهو «هنمضي مل : هدي ىف كلف ًاراقع بّصْع اذإو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو

 و 07 ك 2#

 . هنمضي : هللا همحر دمحم لاقو

 دو حب خلا نال يو لفك اعف ضلال
 .لقنلاب ديلا ةلازإ نأل ؛هريغ نود «هيف

 يبأ دنع اذهو «هنمضي مل :هدي يف َكَلَهف ءاراقع بص اذإو) :لاق

 .(هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 هللا همحر فسوي يبأ وف وهو «(هئمضي :هللا همحر دمحم لاقو)

 .ديلا تابثإ ققحتل ا e لاق هبو «لوألا

 لحم ئلع نيديلا عامتجا اا 4 كلاملا "ني لاوز :ةترؤونف نمو

 ءاي ام ىلع «بصغلا وهو «نافصولا ققحتيف «ةدحاو ةلاح يف راحاو

 .ةعيدولا دوحجو «لوقنملاك راصف

 اھو «نيعلا يف لعفب كلاملا ردي ةلازإب د ديلا تابثإ بصغلا نأ :امهلو

 ليف فز ءاهنع هجارخإب الإ لوزت ال كلاملا دي نأل ؛راقعلا يف ٌروصتي ال

 يشاوملا نع كلاملا "دعب اذإ امك راصف «راقعلا يف ال «هيف

 )١( دوقعلا رهاوج ۱۷۹/۱.

 .5 51/511 ةيانبلا .بصاغلا دي تابثإو «كلاملا دي ةلازإ :امهو (؟)

 تفلت ئتح هدب دارملاو ءداعبإلا نم يأ .كلاملا دعبأ :خسُت يفو (۴)

 ٠۳ /٤1۸. ةيانبلا .اهل ابصغ نوكي ال كلذ نإف «يشاوملا



 بصغلا باتك ٤

 ا ت 0 5 00
 .اعيمج مهلوق يف هّئمض : هانكسو ‹هلعفب هنم هصقن امو

 3 04 2 5 و 0 77
 قدصتيو «هلام سأر ذخأيو .ناصقنلا ُمَرْعَي : ةعارزلاب صقتنا نإو

 . لضفلاب

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو : هنع هللا ىضر لاق

 .بصغلا وهو «هيف لف لقنلا :لوقنملا يفو

 ظفحلا كرب كلانه نامضلاف :َمّلس ولو «"”ةعونمم :دوحجلا ةلأسمو
 .كلذل كرات :دوحجلابو «مرتلملا

 هنأل ؛(ًاعيمج مهلوق يف هّئوَض :هانكسو «هِلْعِفِب هنم هصَمَت امو) :لاق

 .نيعلا يف َلْعِف هنأل ؛هّبارت لَن اذإ امك «هب نمضي ٌراقعلاو «فالتإ

 ّبَّصَغ ولف ءهلمعو هانكسب ٌرادلا تمدهنا اذإ :"هلاق اميف لخدَيو
 «"مئابلا بٰصغ ٌرِكنِي يرتشملاو «كلذب ّرقأو ءاهمّلسو ءاهعابو ءراد

 .حيحصلا وه «بصغلا يف يفالتخالا ىلع وهف :رادلا بحاصل ةنيب الو

 .ضعبلا فلتأ هنأل ؛(ناصقنلا مرعي :ةعارزلاب صقتنا نإو) :لاق

 .لاضفلاب قلضتيو هلام سار ذغايو)

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو :هنع هللا ىضر لاق

 )١( ةيانبلا .نمضي ةعيدولا دحج اذإ هنأ ملسن ال يأ "458/11.

 .هرصتخم يف يرودقلا يأ )١(

 تاعبط يفو «ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم : عئابلا بص ركني يرتشملاو :هلوق ()
 .ةميدقلا ةيادهلا



 Y0 بصغلا باتك

 . لضفلاب قّدصتي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

o25 8 ا 2  o.ےس  

 . هئمض : هلعف ريغب وأ هلعفب «بصاغلا دي ىف ىلقنلا كله اذإو

 .ناصقنلا نمض : هدي يف صقن نإو

 نم هجولا ٌركذنسو «(لضفلاب قّدصتي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ نيبناجلا

 .(هّئمَض :ِهلْعِف ريغب وأ هلعِفب ,بصاغلا دي يف ىلَقَنلا كله اذإو) :لاق

 ."”بوصغملا كله اذإو :«"”رصتخملا» خس رثكأ يفو

 انهو كرو رق اميف بصغلا نأ قبس امل ؛دارملا وه لوقنملاو

 .ببسلا وه ذإ «قباسلا بصغلاب هنامض يف لحد َنيعلا نأل

 اذهلو «ببسلا كلذب ٌررقتي وأ «ةميقلا ُبجت :هُدَر نع زجعلا دنعو

 :تيصخلا موي ت ر

 يف هئازجأ عيمج ج لحد هنأل ؛(ناصقنلا ّنِمَّض :هدي يف ّصقَن نإو)

 .هتميق در بجي :هنيع در رْذعت امف ءبصغلاب هنامض

 روف نع ةرابع هنأل ؛بصغلا ناكم يف در اذإ رعسلا عجارت فالخب

 .ءزجلا توف نود «تابغرلا

 .راقع نامض هنأل ؛ عيبملا فالخبو

 .يرودقلا يأ )١(

 . ٤١١/١١ ةيانبلا يف امك .بوصغملا يأ :تلق .بصغلا :خسُت يفو (۲)



 بصغلا باتك ۲۲٦

 و عه go e 5 ۶ ا 2م ا

 . ناصقنلا هيلعف : ةلغلا هتصقنف .هلغتساف ءادبع بصغ نمو

 .اضيأ امهدنع اذهو : هنع هللا يضر لاق .ةّلّغلاب قّدصتيو َ ع س 5 » 0 53

 . ةلغلاب قّدصتي ال : هدنع

 .فرع ام ىلع ءدقعلاب ال «لعفلاب نمضت فاصوألاو «ضبقف :بصغلا امأ

 هنكمي الف :تايوبرلا يف امأ yT يضر لاق

 .ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ؛لصألا ٍدادرتسا عم ناصقنلا نيمضت

 ؛(ناصقنلا هيلعف :ةّلَغلا هّتصقتف «هّلغتساف «ًادبع ْبَّصَغ نّمو) :لاق

 .ًاضيأ امهدنع اذهو :هنع هللا يضر لاق .ةّلَعلاب قدصتيو)

 .("”ةلغلاب قدصتي ال : '"”هدنع

 .راعتسملا ٌريعتسملا َرَجَأ اذإ :فالخلا اذه ْئلعو

 نالا اما ل يفو هنامض يف لّصَح هنأ :هللا همحر فسوي يبأل

 .اندنع ًادنتسم نامضلا ءادأب كلمت تانومضملا نأل ؛كّليلا اذكو «ٌرهاظف

 امو «ريغلا كلم يف ٌفّرصتلا وهو ي تنس لص هلآ او
 كلملاو ‹«لصألا ٍفصَو ىلع لصحُي عرفلا ذ دإ قلصتلا هليبسف : لا ده

 .ثُيخلا هب مولعني الف صقان دنتسملا

 ةيادهلا تاعبط ىفو «١٠5ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :ةّلغلاب :ظفل (۲)
 .ةميدقلا



 ؟ بصغلا باتك

 نيفلألاب ئرتشا مث «نْيفلأب اهعابف ءةيراج اهب ئرتشاف ءًافلأ بصح نمو
 .امهدنع اذهو «حبرلا عيمجب قدصتي هنإف : يفالآ ةثالثب اهعابف «ةيراج

 يف ةّلغلاب نيعتسي نآ هل :هّئوض ئتح بصاغلا دي يف ّدبعلا كله ولف

 هل حابي :هيلإ ئّدأ ول اذهلو .كلاملا لجأل ثّبخلا نأل ؛نامضلا ءادأ

 .هيلإ ءادألاب كيلا لوزيف «لوانتلا

 سيل :هّمرغو «قِحّتسا مث «يرتشملا ولي يف كّلهف «هعاب اذإ ام فالخب

 ‹«يرتشملا ٌقَحِل ناك ام ثّْيْخلا نأل ؛هيلإ نمثلا ءادأ يف ةّلغلاب نيعتسي نأ هل

 هيلإ جاتحم هنأل ؟هريغ دجي ال ناك اذإ الإ

 ناك نإ هلثمب قصت :ًالام باصأ ولف «هسفن ةجاح ىلإ هقرصَي نأ هلو

 .انركذ املا هيلع ءي الف :ًاريقف ناك نار «لامعتسالا تقو ًاينغ

 'ءرتشا مث ءنْيَملأب اهعابف «ةيراج اهب ئرتشاف ءأفلأ ّبَّصَع نّمو) :لاق
 اذهو «حبرلا عيمجب قصتي هنإف :وفالآ ةثالثب اهعابف «ةيراج نيفلألاب

E 

 «ةعيدولا وأ بوصغملا يف فرصت اذإ َعدوملا وأ بصاغلا نأ : هّلصأو
 .امهدنع حبرلا هل بيطُي ال :حبرو

 .لئالدلا ترم دقو « هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ

 ؛فرصتلا لبق ام ىلإ كلملا دنتسي ال هنأل ؛رهظأ :ةعيدولا يف امهباوجو

 هِكلِم يف قرصتلا نكي ملف «نامضلا ببس مادعنال

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح ىبأ دنع يأ )١(



 بصغلا باتك ۸

 : هلكأف «ًاماعط وأ ءاهبهوف ‹ نيفلأ يواست ناچ فلألاب ئرتشا نإو

 .ًاعيمج مهلوق اذهو ءءيشب قّدصتي مل

00 

 «ةراشإلاب نيعتي ال اميف امأ «ةراشإلاب نّيعتي اميف ٌرهاظ اذه مث

 امنإ قدصتلا نأ ىلإ ةراشإ :اهب ئرتشا :«"”باتكلا» ىف هلوقف :نْيئمثلاك

 مثلا اهتم دقو ءاهب ئرتشا اذإ بجي
 ءاهريغ ىلإ راشأو ءاهنم َدَقَت وأ ءاهريغ نم دمو ءاهيلإ راشأ اذإ امأ

 1 .هل يطب :اهنم دو «ًاقالطإ قلطأ وأ

 :نييعتلا ديف ال تناك اذإ ةراشإلا نأل ؛هللا همحر ٌيخركلا لاق اذكهو

 .ثيحلا ققحتيل ؛دقنلاب دكأتي نأ دب ال

 0 أ لبق هل بی ال :هللا مهمحر انخیاشم لاقو

 ذ يف باوجلا قالطإل ءٌراتخملا وهو «لاح لكب نامضلا دعب 00

 :ةيزانفملاو +” نيعماجلا

 ءاماعط وأ ءاهّبَهَوف «نيفلأ يواست ةيراج فلألاب ئرتشا نإو) :لاق

 “بتي امنإ حبرلا نأل ؛(””عيمج مهلوق اذهو «ءيشب قّدصتي مل :هلكأف
 .ملعأ ئلاعت هناحبس هللاو «سنجلا ٍداحتا دنع

F*د6 د د د  

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح « 47/8/17 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ (۱)

 .لصألا باتك نم يأ :ةبراضملاب دارأو «دمحم مامإلل ريغصلاو ريبكلا يأ (۲)

 .فسوي يبأ نيبو دمحمو مامإلا نيب اهيف ًافالخ ركذ ١٠٠ص يدتبملا ةيادب يفو (؟)

 .نيعتي :خسُن يفو )٤(



 ۲۹ لصف

 لصف

 مظْعو ءاهُمسا لاز تح «بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا تريغت اذإو
 الو ءاهتمضو «بصاغلا اهَكَلَمو ءاهنع هنم بوصغملا كلم لاز : اب

 . اهلدب يدوي تح اهب عافتنالا هل لي

: 0 
 ءاهتحطف ةطنح وأ ءاهَحَبَط وأ ءاهاوشو ءاهَحَبْدو داش ّبّصْغ نمک

OT4 20 ىى ل #2  

 . ةينآ هلمعف ارفص وأ ءافيس هذَخّناف اديدح وأ

 لصف

 بصاغلا 2”لعفب ٌرّيغتي اميف

 ءاهّمسا لاز ئتح «بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا ترّيغت اذإو) :لاق

 «بصاغلا اهَكَلَمو ءاهنع هنم بوصغملا كلم لاز :اهعفانم "”ظعو

 .اهّلدب يدوي تح اهب ٌعافتنالا هل لِي الو ءاهئيضو

 ءاهتحطف ةطنح وأ ءاهَخَبط وأ ءاهآوشو اهو اش اتص نمک
 2 e 4 ير د

 .اندنع هلك اذهو «(ةينآ هلمعف ارفص وأ ءافيس هْذَخَّئاف اديدح وأ

 .لمعب :خسُن يفو )١(



 و. ا.ه هو و و و و و و او دو ده هع عاده أاه SONGS SHG و هه وه #4 ®

 يبأ نع ةياور وهو «كلاملا ٌقَح عطقني ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ؛هدنع ناصقنلا هُنمضي ال : قيقدلا ذخأ راتخا اذإ هنأ ريغ « هللا همحر فسوي

 .هئمضي : هللا همحر يعفاشلا دنعو ءابرلا ىلإ يدؤي هنأل

 «هنيد يف عاب هنكل «هنع هكلم لوزي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هتوم دعب ءامرغلا نم هب قحأ وهو

 هعَبَْتو «هكلي ىلع ئقبيف «ةيقاب َنيعلا نأ :هللا همحر يعفاشلل

 .تّئِحُّطف «ةنوحاط يف اهْيَقلأو «ةطنحلا يف حيرلا ٍتَّبه اذإ امك «"”ةعنصلا

 فرع ام ىلع «كلملل ًاببس ُحّلصي الف «ٌروظحم هنأل ؛هلعفب ربتعم الو

 ءةبوصغملا ةاشلا بذ اذإ امك راصو ءًالصأ لعفلا مدعنا اذإ امك راصف

 .””اهبرأو ءاهَحّلَمو

 هجو نم ًاكلاه كلاملا ىح تربص ةموقتم ةعنص ثدحأ هنآ :انلو

 مئاق ةعلصلا 906 ءدصاقملا مظعم تافو ءمسالا لدتا قتلا

 .هجو نم تئاف وه يذلا لصألا ىلع حّجرتيف ءدجو لك نم

 )١( بلطملا ةياهن ۲٤۸/۷.

 ) )۲.ةفصلا : خس يفو

 .رّيصف :خسُت يفو «ثادحإلا يأ :رّيص :خسُت يفو ؛ةعنصلا يأ (5)



 ٠.96 هه. و و و و ه٠ وأو ه وأو هو هاو اه هو واود. هو هاه ده هداه اه هده ده ده هو ده هاه هاه واو هله

 ثادحإ هنإ ثيح نم لب «ٌروظحم هنإ ثيح نم كلملل ًاببس هلعجن الو
 .خلسلاو حبذلا دعب قاب اهمسا نأل ؛ةاشلا فالخب ءٍةعنصلا

 .هظفحاف ءاهريغ هيلع ٌمَرفتيو «ةروكذملا لوصفلا لمشي ٌهجولا اذهو

 اسا ايل دب يز يح اهب" اال جي او ارق

 اذكهو «هلا امهمحر رفزو نسحلا لوق وهو «كلذ هل نوكي نأ :سايقلاو
 .هللا ر ا هاور «هللا همحر ةفينح يبأ نع

 .زاج :هعاب وأ ههو ول هنأ ئرت الأ ؛فرصتلل قّلطملا كلملا توبث :ههجوو

 ةحوبذملا ةاشلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :ناسحتسالا هجو
 .“«ئراسألا اهومعطأ» :اهبحاص اضر ريغب ا

 بصاغلل عافتنالا ةمرُحو «كلاملا كلم َلاوز :قدصتلاب ٌرمألا دافأ
 .ءاضرإلا لبق

 ًامسح ؛اضرلا لبق ٌمْرحَيف ءبصغلا باب حف عافتنالا ةحابإ يف نألو
 .داسفلا ةدامل

 .يدتبملا ةيادب يف ليلق لبق ءاج دقو «هرصتخم يف يرودقلا لوق يأ )١(

 ٤۸٤/١١. ةيانبلا .هبتك دحأ يف يأ ()

 .ةّيوشملا يأ (۳)

 «هنع تكسو «(۳۳۳۲) دواد يبأ ننس «راثآلا يف دمحم مامإلا هجرخأ (:)

 ححصو «(۲۲۰۹) دمحأ دنسم 28/6 دواد يبأ ننس رصتخم يف يرذنملا كلذكو

 /١58. 5 ةيارلا بصن يف يعليزلا هدنس



 بصاغلا لعفب ٌرّيغتي اميف ۲

 هور م ۳ ا ص 5 2 و

 لڙي مل : ةينآ وأ مهارد وأ َريناند اهبرضف ءابهذ وأ ةضف بصغ نإو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اهنع اهكلام كلم

 .دسافلا هك «كلملا مايقل :ةمرحلا عم هتبهو هعيب ذافنو

 I O TRE EE حابب :لدبلا ئّدأ اذإو

 .يضارتلاب لدا كلوت

 تب هت ظوفسل ارا اذإ كلّذكو

 دوجول ؛كلاملا هتمض وأ «مكاحلا هتمض وأ ءءاضقلاب ئّدأ اذإ اذكو

 .هبلطب الإ ئضقي ال هنأل ؛هنم اضرلا

 َريغ ءاهسّرَعف ةاون وأ ءاهَعَرَرَف «ةطنح ّبّصَع اذإ :فالخلا اذه ئلعو
 دوجول ؛نامضلا ءادأ لبق امهيف عافتنالا حابب :هللا همحر فسوي يبأ دنع هنأ

 .هجو نم هيف نيعلا مايقل ؛ مدقت ام فالخب «ءوجو لك نم كالهتسالا

 ءامهل ًافالخ «"هدنع لضفلاب قّدصتي الو ءاهعرزي :ةطنحلا يفو

 .مدقت ام :هلصأو

 مل : :ةيلآ وأ مهارد وأ ريناند اهبرضف ءًابهذ وأ ةضف بَصَع نإو) :لاق

 ءيش الو اهداف هللا ةمصر دخ يبأ دنع اهنع اهكلام كلم لري

 :تنضاقلل

 2 ىلا ف

 .هللا همحر فسوي يبأ دنع يأ (۲)



 r تشافلا لف اااب

 . اهلثم هيلعو «بصاغلا اهكِلمَي : الاقو

 َمَِلو ءاهنع اهكلام كلِ لاز :اهيلع ئنبف ةَجاَس بص نمو
 و

 . اهتميق بصاغلا

 0 ةن هيو لآل ؛ (اهلثم هيلعو «بصاغلا هك :الاقو)

 تافو 0 هنأ ئرت الأ «هجو نم ًاكلاه كلاملا ىح تريص 0 ةماوقتم

 «تاكرشلاو تابراضملا يف لاملا سأر حلصي ال ٌرْبَتلاو «دصاقملا ضعب

 .كلذل حلصي بورضملاو
 54 2 8 ر

 هانعمو «قاب مسالا نأ ئرت الأ ؛هجو لك نم ةيقاب نيعلا نأ :هلو

 «هرابتعاب ابرلا هيف يرجي ئنح «قاب هنأو ءًانوزوم هئوكو «ةينمثلا :ىلصألا

 .نيعلا نود «ةعنصلا ماكحأ نم :لاملا سأرل هتيحالصو

 .اهسنجب ةلباقملا دنع اهل ةميق ال هنأل ؛ًاقلطم ةمّوقتم ريغ اهيف ةعنصلا اذكو

 مرَلو ءاهنع اهكلام ُكْلِم لاز :اهيلع ئنبف «"”ةجاس ْبَّصَغ نّمو) :لاق

 .(اهتميق بصاغلا

 .هانمدق نيبناجلا نم ةجولاو ءاهذخأ كلاملل :هللا همحر ”يعفاشلا لاقو

 .ةربتعم ةعنص : ست يفو «ةربتعم :نودب .ةموقتم ةعنص :خسُن يفو )00(

 .مهاردو ريناند امهبرضف ءامهَبَلَقو .ةضفلاو بهذلا وهو بوصغملا رسك يأ (؟)
 . ٤۸۸/٠١ ةيانبلاو «ه١۹۸ ةخسن ةيشاح

 .544/17 ةيانبلا .ةميظع ةبشخ يأ (۳)

 )٤( بلطملا ةياهن 7177/1.



 بصاغلا لعفب ٌرّيغتي اميف ۳٤

 اهمّلسو ءاهتميق هتمض ءاش نإ : رايخلاب اهكلامف : هريغ ةاش َحَبَذ نمو تا چ ك ۾ 05 و 0 ا 2 صا

 . اهئاصقن هتمض ءاش نإو «هل

 هئانب ٍضقَتِب «بصاغلاب ًارارضإ هيلإ ّبَهَذ اميف نآ :هيف انل ٌرَخآ ٌةجوو
 ءةميقلاب ٌروبجم هيلإ انبهذ اميف كلاملا ٌررضو «ٍوْمَلَح ريغ نم لصاحلا
 لخدأ وأ «هدبع وأ هتيراج َنطَب بوصغملا طيخلاب طاخ اذإ امك راصف

 .هتنيفس يف بوصخملا حوللا

 ال امنإ :هللا امهمحر ا رفعج وبأ ةيقفلاو يخركلا لاق مث

 ىنب اذإ امأ ءءانبلا يف دعتم ريغ هنأل ؛ةجاّسلا يلاوح يف نب اذإ ضني

 .هيف دعتم هنأل ؛ضقني :ةجاسلا سفن ىلع

 .حصألا وهو «كلذ دري «"”باتكلا» باوجو

 اه هتمض هاش نإ ؛زايخلاب اهكلامق :هريغ ًةاش َحَبَذ نَمو) :لاق

 .؟ايناضتت مف ءاشانإو هول اهملسو

 ّمّطَق اذإ اذكو ءروُزجلا اذكو

 لّمحلا نم ضارغألا ضعب توف رابتعاب ؛هجو نم فالتإ هنأ :ههجوو

 .بوثلا يف شحافلا قرخلاك راصف محللا وهو ءاهضعب ءاقبو ِلْمتلاو رَدلاو

 .ةياورلا ٌرهاظ وه اذه «"امهدي صار

 .ها"57 ةنس ئفوتملا «ريهشلا يفنحلا هيقفلا مامإلا «يخلبلا هللا دبع نب دمحم )١(

 . ٤4۲/٠۳ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (؟)

 .روزجلاو ةاشلا يأ )۳(



 Yo بصاغلا لعفب ٌرّيغتي اميف

 . هلاصقن نهض :ًاريسيًاقرَخ هريغ بوث قرح نمو
 عيمج هئّمضَي نأ هكلاملف : هعفانم ةماع لطب ريك ًاقْرَخ قرح نإو

 نأ كلاملل :اهَقَرَط بصاغلا َمَّطَقف «محللا لوكأم ريغ ةبادلا تناك ولو

 .هجو لك نم كالهتسالا دوجول ؛اهتميق حيمج هتمضي
 ؛عوطقملا شرأ عم هذخأي ثيح .كولمملا ٍدبعلا وفَّرَط عْطَق فالخب

 .فرطلا ْطَق دعب هب ًاعّمتنم ئقبي يمدآلا نأل

 بوثلاو «(هئاصقن نهض :ًاريسي افرح هريغ بوث قرح نّمو) :لاق
 E نبع هلخك اندإو دحر لك قم ةضاق نيملا نأ 'هكلاشل

 هتمضي نأ هكلاملف :هيفانم ةماع لطي «اریبک ًاقرخ قرخ نإو) :لاق

 .هقرحأ هنأكف «هجولا اذه نم كالهتسا هنأل ؛(هتميق عيمج

 «بوثلا ذَحأ ءاش نإو «هيلع بوثلا َكرَت :هانعمو :هنع هللا يضر لاق

 اذكر قا لا نإ تخ و و و بيست هلأ نامقلا و
 .مئاق عفانملا ضعب

 «عفانملا ةماع هب لطبت ام :شحافلا نأ ىلإ «""باتكلا» ةراشإ مث

 ئقبيو «ةعفنملا سنجو «نيعلا ضعب هب توفي ام :شحافلا نأ :حيحصلاو

 .ةعفنملا ضعبو «نيعلا ضعب

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ 597/11.



 بصاغلا لعفب ٌرّيغتي اميف ۳٦۹

 ءانبلا ملقا : هل ليق : اهبلع نب وأ ءاهبف سقف ءًاضرأ َبَصَع نمو
 .اهّدرو «َسْرَعلاو

 ءانبلا ةميق يق هل نمضي نأ كلامللف : كلذ ملعب صفت ضرألا تناك نإف

 .هل نانوكيو «ًاعولقم سرغلاو

 ؛ناصقنلا هيف لخدي امنإو ؛ةعفنملا نم ءيش هب توفي ال ام :ريسيلاو
 ءًاشحاف ًاناصقن بوثلا َمْطَق «"لصألا» يف لج هللا همحر ًادمحم نأل
 .عفانملا ضعب هب تئافلاو

 مّلقا :هل ليق :اهيلع ئنب وأ ءاهيف سَرَعف ءًاضرأ بص نّمو) :لاق
 ملاظ قرعل سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اهّدّرو «سْرّعلاو ءانبلا

0 
 ءةكلهتسم رصت مل ضرألا نإف «قاب ضرألا بحاص كلي نألو

 لغاشلا ُرَموُيَف ءببس نم كلملل دب الو ايف ومر هل: بلاو

 .هماعطب 2 َفْرَظ لَكَ اذإ امك ءاهغيرفتب

 ةميق هل نمضي نأ كلامللف : كلذ لقب صقنت ضرألا تناك نإف) :لاق
 ررضلا عفدو ءامهل ًارظن هيف نأل ؛(هل نانوكيو ءاعولقم سرغلاو ءانبلا

 .امهنع

 )1( 55/11١

 «ٌنسح ثيدح :لاقو «(177/8) يذمرتلا ننس «(707) دواد يبأ ننس (۲)

 7١١/57. ةياردلا «(1١7/ا/8) دمحأ دنسم



 ۷ بصاغلا لعفب ٌرّيغتي اميف

 هبحاصف : نمسب هّنلف ًاقيوَس وأ رخل نعل انو بصح و

 امهَمَّلسو «قيوّسلا لثمو « ضيبأ بو ةميق هتمض ءاش نإ : رايخلاب

 امهيف ُنْمّسلاو | غبصلا داز ام ٌمرْغو ءامهذخا ءاش نإو «بصاغلل

 هقح نأل ؛هعلقب رمي رجش وأ ءانب ةميق : هانعم :ًاعولقم هّتميق و

 اهبو مونو «ءانبلاو رجشلا نودب ضرألا موقت هيف هل َرارق ال ْذِإ «هيف

 کک دلع 0 نأ ها بحاصل و

 u « قيرسل 7 «ضيبأ بوث ةف :ةتيض ءاش نإ +رايخلاب

 انهي كلر كلا داز ام مرغو ءامهذَخأ ءاش نإو «بصاغلل

 رمأيو «هكسمي نأ هبحاصل :بوثلا يف هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ؛ “هيف ئتبُي ةحاّسلا :لصفب ًارابتعا ؛نكمملا ردقلاب غّبصلا "”علقب بصاغلا

 .نكمم زييمتلا نأل

 ا ةييمتلا نأل ؛قيوّسلا يف هرمسلا فالخب

 هنوكل ؛بوثلا بحاصل لا ‹ نيبناجلا ةياعر هيف نأ اّ ام :انلو

 .همّلسو :خسُت يفو (۱)

 .رظني ليصفت هيفو 2154/1 بلطملا ةياهن (۲)

 .عطقب :خسُن يفو )۳(

 رّمؤي :اهيف ئنبي ةحاسلا نأ :ةراجإلا نم زوجي ام باب يف مدقت امك ينعي (4)

 .انه اه كلذكف :هب ضرألا ررضتت مل اذإ علقلاب



 ٠.6 هو و . و ا. هه هو واه هو هه ده هو هو هد هه وه ههه هاه هو وو ي ي ي ي 4 هه ي يف #

 ؛ضْفّنلا دعب هل ضّقَلا نأل ؛اهيف وني ةحاسلا فالخب «لصألا بحاص

 هيف ئشالتيف : غّبصلا امأ

 غّبصلا بحاص نم ةيانج ال هنأل ؛مّيرلا بوبهب عّبصنا اذإ ام فالخبو

 .غبصلا لصألا بحاص كلمتيف «بوثلا نمضيل

 بوثلا بر ءاش نإو :ةلأسملا لسا يف هلل همحر "”ةمْصِع وبأ لاق

 نأل ؛هيف خبنصلا داز اهي هصلأ < بحاصو داع ر « هعاب

 ىف نيبناجلا ر نیعت :هعانتما دنعو «ةميقلاب غبصلا كلمتي ال نأ "هل

 .هسفنب بوثلا غبصنا اذإ اميف اذه ْىّنأتيو « عيبلا

 تاوذ نم قيوّسلا نأ ريغ «قيوّسلا يف هجولا :انركذ امب رهظ دقو

 .هتميق نمضّيف :مّيِقلا تاوذ نم بوثلاو «هّلثم نَمضيف «لاثمألا

 توافتي قيوّسلا نأل ؛قيوسلا ةميق نمضي :(لصألا» ىف لاقو

 .هماقم همايقل ؛هب هامس «لثملا :هنم ُدارملا :ليقو «ًايلثم قبي ملف «يلقلاب

 الب خلب خيش ناك «فسوي يبأ يمزالم نم «فسوي نب ماصع يخلبلا )١(

 نع ه6١1ت «ةيفنحلا ةمئأ نم دودعم وهو ء«ةصاخ ةيهقف تارايتخا هلو « عفادم

 ٥۲۷/۲. ةيضملا رهاوجلا يف ةمجرت هل «ةنس نينامثو عبرأ

 .غبصلا بحاص برضي يأ (0)

 .كلاملل يأ ()

.00/۷ (€) 



 ٠ ا.ه ا. ا . هو وأو واه. واهو واه ده ده واوا. واه واو واوا. هو ¢ واه ده هو او او هو هاهو هاهو واق و ي«

 ا اا

 .ةدايز :امهدنعو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ناصقت وهف :دوسأ هَعَبص ولو

 .نامزو رصع فالتخا اذه :ليقو

 ف ب ايون ناك ناو داق ويف دالا ق ايو ناك نإ ليو
 .عضوملا اذه ريغ يف فرُع دقو «ةرمحلاك وهف :ُداوسلا

 تعجارتف ءًامهرد نيثالث هّتميق تناك نأب «ةرمحلا هصقنُي ابوث ناك ولو

 :ةرمحلا هيف ديزت بوث ىلإ ظني هنأ :هللا همحر رامحم نعف :نيرشع ىلإ ْغْبصلاب
 نْيتسمخلا ئدحإ نأل ؛مهارد ةسمخو هّبوث ذخأي :ةسمخ ةدايزلا تناك نإف

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ّبصلاب ترب

 ان ين FE ايت ا



 لصف "ع٠

 لصف

 .بصاغلا اهَكَلَم : اهتميق كلاملا هتمضف ءاهبّيفف ًانّيَع بّصْغ نمو

 هنيمي عم بصاغلا لوق : ةميقلا يف لوقلاو

 لصف

 اهَكَلَم :اهتميق ق كلاملا هئمضف ءاهبيَعف ًانْيَع تصضغ ۴ نمو) : لاق

 .اندنع اذهو «('”بصاغلا

 «ٌضحَم ناوذُع بصغلا نأل ؛اهُكِلمَي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .رّبدملا يف امك «كلملل ًاببس ٌحّلصي الف

 يكلم ىلإ كلم نم لقتل لباق لدبملاو «هلامكب لدبلا كلم هنأ : د

 ىلإ كلم نم لقتل لباق ريغ هنأل ؛رّبلملا فالخب «هنع ررضلل ًاعفد ؛هكلميف

 .نقلا فداصي هدعب عيبلا نكل a روكا جسدت يب : «ربدملا ّقحل ؛يكلم

 يعدي كلاملا نأل ؛ ع الا لَو :ةميقلا يف لوقلاو) : لاق

 .هنيمي عم < ءركنملا لوق : ةميقلا يف لوقلاو رکنی وهو ةدايزلا

 رصتخم يف كلذكو ۳١٦ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :بصاغلا :ظفل )١(

 .ةيادهلا خسن ذ نم طقسو «هنع لقنلاو «98١ص يرودقلا

 .اهكلمي هنأ هريغو 779/١5 عومجملا يف نکل (۲)



 ٤١ بصغلاب قّلعتت ةقرفتم لئاسم يف

 . كلذ نم ٌرثكأب ةنيبلا كلاملا َميقُي نأ الإ

 .كلاملا لوقب اهّئيَّض دقو «نَض امم ٌرثكأ اهثميقو نيعلا ترهظ نإف
 يهو «كلاملل ٌرايخ الف : نيميلا نع بصاغلا لوكتب وأ ءاهماقأ ٍةنيبب وأ

 / . بصاغلل

 ءاش نإ :رايخلاب وهف : هنيمي عم «بصاغلا لوقب هّتَمَض ناك نإو
 ضَوِعلا درو «نيعلا َدَخَأ ءاش نإو «نامضلا ايضمأ

 .ةمزلملا ةجحلاب هتبثأ هنأل ؛(كلذ نم َرثكأب ةنيبلا كلاملا ميقي نأ الإ)

 لوقب اهّئوّض دقو «َنِمّض امم ٌرثكأ اهتميقو نيعلا ترهظ نإف) :لاق

 «كلاملل رايخ الف :نيميلا نع بصاغلا لوكنب وأ ءاهماقأ ٍةنيبب وأ «كلاملا

 ثيح «كلاملا اضر هب لصتا ببسب كلملا هل مت د هنأل ؛(بصاغلل يهو

 .رادقملا اذه عدا

 ءاش نإ :رايخلاب وهف :هنيمي عم «بصاغلا لوقب هتَمَض ناك نإو) :لاق

 هاضر متي مل هنأل ؛(ضّوعلا درو «َنيعلا َدََأ ءاش نإو «نامضلا ئضمأ

 حلا مدعل :اهتود هذخأو «ةدايزلا يعدي ثيح «رادقملا اذهب

 لصفلا اذه يف هنود وأ هيض ام لثم اهتميقو ٌنيعلا ترهظ ولو

 .حصألا وهو «ةياورلا رهاظ يف «باوجلا كلذكف :ريخألا

 :ليوأت ىلع َريمضلا ركذ دقو .وهو :خسُت يفو «ةبوصغملا نيعلا يأ )١(

 ١١١/١١. ةيانبلا .بوصغملا



 ا 3

 هعيب زاج دقف : دي كلاما كح «هعابف ءًادبع ّبَّصَغ نمو

وَض مث .هقتعأ نإو
طيب ملا ةميقلا َن

 هدو ا

 ي يف ةنامأ : بوصغملا ناتسبلا ة ةو ءاهؤامنو ‹ةيوصغملا دلوو

 اهذطي وأ ءاهيف ئدعتي نأ الإ هيلع نابض الف : َكَلَه نإ «بصاغلا

 8 هايإ اهعنميف ءاهكلام

 ءهاضر ويي مل هنأل ؛هل رايخ ال هنأ :هللا همحر يخركلا هلاق اَمِل ًافالخ

 .اضرلا تاوفل ٌرايخلاو «هيعّدي ام "هل طعُي مل ثيح
 هعيب زاج دقف :هتميق كلاملا هتمضف «هعابف «ًادبع ّبَّصَع نَمو) :لاق

 هيف تباثلا هكلم نأل ؛ (هقْيِع ْرْجَي مل :ةميقلا َنوَض مث .هقتعأ نإو

 نود «باسكألا ّقَح يف ٌرهظي اذهلو «ةرورض وأ ءًادنتسم هتوبثل ؛؟صقان

 .بتاكبلا ا نود « عيبلا دوقنل يفكي صقانلاو «دالوألا

 يف ةنامأ : بوصغملا ناتسبلا ة ةرمثو ءاهؤامنو «ةبوصغملا دلوو) :لاق

 ااا اف دق نأ ةلإ ءهيلع نامض الف :َكَلَم نإ «بصاغلا دي

 .(هايإ اهعنميف ءاهكلام

 وأ تناك ةلئعتم «ةنومضم بوصخملا دئاوز :هلل همحر "”يعفاشلا لاقو

 امك هءاضر ٍريغب ٍريغلا لام ىلع ديلا تابثإ وهو «بصغلا دوجول ؛ةلصفنم

 ار ورك هدي يف تدلو اذإ سا چ ا ی

 )١( ةيانبلا .كلاملل يآ ٠١/١۳ ٠.

 ) )۲ريبكلا يواحلا 7١١/5؟.

 ) )۳.دلولا يأ



 قد بصغلاب قّلعتت ٍةقرفتم لئاسم يف

 هاو و واو و واو و. واو ده ده وو هو هو اه هه SGC GSC واو واو و هده هه هاه

 دي ليزُي هجو ىلع «ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ بصغلا نأ :انلو
 ا كالا

 .بصاغلا اهّليِزُي ئتح ةدايزلا هذه ىلع ةتباث تناك ام كلاملا ديو

 ئتح «عنملا مدع ٌرهاظلا ذإ ءاهُليِزُي ال :دلولا ىلع ةتباث تربّتعا ولو
 .هئمضي :هبلط دعب دلولا عّنَم ول

 وأ هقلتأ نأب "”كلذو .«"”باتكلا» يف لاق امك ءهيف ئدعت اذإ اذكو

 ةملمو هعاب وأ هّلكأف هي

 نكمتلا لبق كله اذإ اهّدلو نمضي ال :مّرَحلا نم ةجّرخُما ةا يفو
 عنملا دوجول ؛“'هدعب كله اذإ هُنمضَي امنإو «عنملا مدعل ؛؟"”لاسرإلا نم

 .هللا مهمحر انخياشم رثكأ اذه ىلع «عرشلا وهو «قحلا بحاص بلط دعب

 .اهرركتب رركتي اذهلو «ةيانج نامض وهف :””باوجلا قلطأ ولو

 ديلا تابثإ وهو ءاهقوف وه امب بجي نألف ءقراشإلاو ةناعإلاب بجيو
 .ئرحأو ئلوأ : "”نمألا قحتسم ىلع

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ 516/1١7.

 ) )۲.يدعتلا يأ

 .مرحلا ىلإ يأ (۴)
 .لاسرإلا نم نكمتلا دعب يأ (4)

 .هدعبو نكمتلا لبق يأ )٥(

 *015/1١. ةيانبلا .مرحلا ديص وهو (5)



 ةميق يف ناك نإف «بصاغلا نامض يف : كولا ةيراجلا تق امو

 .بصاغلا نع هنامض و ءدلولاب ناصقتلا رج : هب اقوا لولا

 ف ناك نإف: «يضاقلا نام نف :ةدالولاب ةيراجلا ٍِتّصَقَت امو) : :لاق
 '.(بصاغلا نع هئامض طقَسو «دلولاب ناصقنلا بج : ا

 نأل ؛دلولاب ناصقنلا ٌربجني ال :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو
 .ةيبَظلا دلو يف امك «هكليل ًارباج ُحّلصي الف ءهّكْلِم دلولا

 امك راصو ءءافو دلولابو ملا تتام وأ 0

 «هريغ دبع ىئصخ وأ «هريغ رجش مئاوق ْمَطَق وأ «هريغ قاش فوص رج اذإ
 ."””يصخلاو ميلعتلا تشات لا مله أ

 الع ءقولعلا وأ ةدالولا رهو. دحاو ناضقنلاو ةدايرلا تيسافأ ءانلو

 اذإ امك راصو ًانامض بجوي الف ءًاناصقن دعي ال كلذ دنعو «فرع ام

 وأ ءاتتبن مث ا 2 «ةنيمس ةيراج بص

RTبسّتحي :دبعلا عم هادأو ءاهشرأ داو أ “هدي يف بوصغملا  

 .عطقلا ناصقن نع

 .””عونمم :ةيبظلا دلوو

 ©50/٠. نيبلاطلا ةضور (۲)

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم رو ا :هلوق (9)

 .هللا امهمحر يعفاشلاو رفز لوق نع باوج اذه (5)



 ۲0 بصغلاب قّلعتت ٍةقرفتم لئاسم يف

 يف تتامو ءاهدر مث < «تلبَحف ءاهب نزف اخ بص نمو

 دنع اذهو «ةّرحلا يف هيلع نامض الو «تّقِلَع موي اهتميق َنِمَض : اهساقن

 . ًاضيأ ةمألا ىف نمضي ال :الاقو «هللا همحر ةفينح ىبأ

 .'ألا تام اذإ اذكو

 ال ةدالولا ْذِإ ّمألا تومل ببسب تسيل ةدالولا نأ :ةيناثلا ٌجيرختو
 .ًابلاغ هيلإ ىضفُت

 ؛هلصأ در نم دب ال هنأل ؛درلا لبق لولا تام اذإ ام فالخبو

 .هِفَلَخ در نم دب ال اذكف «ةءاربلل

ASةقسفلا ضعب ضرع هنأل ؛ ؛ةدايز عي ال '". 

 :ناصقنلا ببس نأل ؛ لئاسملا نم كلذ ءارو اميف ببسلا يف داحتا الو

 :ةدايزلاو «ميلعتلا :ناصقنلا ببسو ءٌومنلا :ةدايزلا ببسو ءٌرجلاو عطقلا

 .مهفلا اهببس

 يف تتامو ءاهّدَر مث «ْتَلبَحف ءاهب ئنزف «ةيراج ْبّصَغ نّمو) :لاق

 دنع اذهو «ةّرحلا يف هيلع نامض الو « تقلع موي اهتميق َنِوَض :اهيماقن

 .(ًاضيأ ةمألا يف نمضي ال :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ

 .هب مّلسن ال ٌحونمم ًاضيأ مألا توم لع سايقلا نأ ينعي (۱)

 .يصخلاو :خسُت يفو (1)

 .مارح رمأ هنأل ()



 بصغلاب قلعت ت ةقرفتم لئاسم يف ۲٤

 َمَرغَيف «هلامعتساب صقني نأ الإ هّبصَع ام عفانم بصاغلا نمضي الو
 . ناصقنلا

 «كلاملا دي يف ْثَدَح ببسب هدعب كالهلاو ب دق ّدرلا نأ :امهل

 مث «بصاغلا ا اک نيضاعلا یک اف 5ا رلا وهو

 .هنم تكلهف «تدلجف ءاهّدر مث هدي يف تنر وأ «تکلهف ءاهّدر

 «يرتشملا دنع تّدّلوف «عئابلا دنع ْتَلِبَح دق ةيراج ئرتشا نّمكو

 ؛نمتلاب تالا اع مجري ال اهينافن يف تنامو
 «كلذ اهيفو تّدرو .«فلتلا ببس اهيف ذقعنا امو ءاهّبصغ هنأ :هلو

 اذإ امك راصو ءّدرلا حصي ملف ءَدَحَأ يذلا هجولا ىلع ّدرلا رجوي ملف

 نأب ءاهب تعد وأ «كلاملا دي يف اهب تلتقف «ةيانج بصاغلا دي يف ْتَنَج
 .اذه ا فلا رك جمالا عج ا باهت كذاك

 دعي بصخلا نامش نقيل ةا ي ا ا لا فال
 .درلا داسف

 ةحص طْرَش :هانركذ امو «ميلستلا ءادتبا بجاولا :ءارشلا لصف يفو

 يف ببسلا راجوي ملف ءيفِلتم الو حراج ال ءيِلؤم لجل ببس انزلاو ءدرلا
 .بصاغلا دي

 «هلامعتساب ّصقنَي نأ الإ هّبصَع ام عفانم ُبصاغلا ٌنمضَي الو) :لاق
 .(ناصقلا مرغ

 م مو

 .ىمح ةيراجلل لصح اذإ يأ )١(



 ¥4 بصغلاب قلعت ٍةقرفتم لئاسم يف

 ه6 و. و و و و و GGG ىو. ىو. وأو هلو اه ىو ده ياهو وه و ده وا. GQ ه هلو هاو هله

 .لثملا ٌرجأ بجيف ءاهُّئمْضَي :هللا همحر ''يعفاشلا لاقو

 .اهئكس وأ ءاهلّطَع اذإ ام نيب "”نْيَبهذملا يف قرف الو

 ال :اهلطع نإو «لثملا ٌرجأ بجي :اهتكس نإ :هللا همحر "كلام لاقو

 .هيلع ءيش

 ANN دن ع 0 نأ :هل

 يه ذإ د E ؛بصاغلا كلم ىلع تّلصَح اهنأ :

TTًاعفد الف ئىقبت ال ُضارعأ اهنأل  

 ؛اهفالتإو اهّبصَع ققحتي ال هنأو فيك ءهّكْلِم نمضي ال ناسنإلاو «هتجاحل
 .اهل ءاقب ال هنأل

 تفرع دقو «نايعألا ءاقبو ءاهئانق ةعرسل ؛َنايعألا لام ال اهنألو

 .فلّتخملا يف ذخآملا هذه

 )١( نيبلاطلا ةضور 6//77.

 .هللا همحر يعفاشلا بهذمو انبهذم يأ (۲)

 .مهدنع ًافالخ هيف ركذو «177”ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا رظني (۳)

 «فالخلا ملع بّثك يف مكحلا اذه طانم يه يتلا للعلا هذه تفرع يأ (5)

 ًاديدحت دارأ هنأ حارشلا ضعب حجرو «مهريغو ةيفنحلا نيب ةقيرطلا فلتخم بيتكو

 .078/ ١ ةيانبلا رظني .ثيللا يبأ هيقفلل «فلتخملا باتك



 بصغلاب قّلعتت ٍةقرفتم لئاسم يف 4۸

 .ه اه ا. 6 ا. وا. HOS هه هاه وه ههه هاه هاو واو ده هه ٠ هه GQ Go هاه هاه

 م 2 5 8_0 ,

 «دقعلا دورو دنع ةرورض موقتت لب ءاهتاذ يف ةموقتم اهنأ ملس الو

 نومضم :"هلامعتساب صقَنا ام نأ الإ «بصغلا يف ٌدقعلا دجوي ملو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيعلا ءازجأ ضعب هكالهتسال ؛ هيلع

 نك 3F ديل

 .بصاغلا لامعتساب يأ )١(



۰ 2 

 لصف

 موقتي ال ام بصق يف
 نإو ءامهتميق نهض :هّريِزْنِخ وأ يمذلا رمخ ملسملا فلت اذإو

 . نمضي مل : ملسمل امهفلتأ

 نإو ءامهتميق َنِمَض :هَريِرْنِخ وأ يمذلا رمح ملسملا فّلتأ اذإو) :لاق

 .اضيأ يمذل اهر ال : هللا همحر ©” يعفاشلا لاقو

 نم يمذلا امهعاب وأ «يمذ ىلع يمذ امهفلتأ اذإ :فالخلا اذه ْئلعو
 .يمذلا

 مهنأل ؛يمذلا ىح يف اذكف «ملسملا ّقَح يف امهُموقت طقس هنأ :هل

 .نامضلا وهو «ٌمّوقتم لام امهفالتإب بجي الف «ماكحألا يف انل ٌعابتأ

 ريزتخلاو ءانل لخلاك :مهل ٌرمخلا ٍذِإ «مهقح يف قاب َمّوقتلا نأ :انلو
 ."نونیدی امو مهكرْتَت نأب انرِمُأ نحنو ءانل ةاشلاك :مهل

 )١( زيرعلا 5١7/0.

 ) )۲.ينارصنلا جاوز يف «حاكنلا يف ثيدحلا اذه جيرخت مدقت



 وتو
 موقتي ال ام بصَغ يف 0۰

 ى. ا. اة. هو او هاو و او وأو هاو هلو وه ها و او ها هاه GGG هاه هه واه ىو هاهو واو هواه 4 ي #

 فالتإ دج دقف :موقتلا يقب اذإو «مازلإلا َردعتف «"”عوضوم ُفيسلاو
 .هئمضيف «موقتم ٌكولمم لام

 الإ ءامهّلومت ريري ال نايدألا لهآ نم ًادحأ نأل ؛مدلاو ةتيملا فالخب

 نع ٌعونمم ملسملا نأل ؛لاثمألا تاوذ نم ناك نإو رمخلا ةميق بجت هنأ

 . "هل ًازازعإ هنوكل ؛هكيلمت

 نع عونمم ريغ يمذلا نأل ؛نييمذلا نيب ةعيابملا ترج اذإ ام فالخبب

 از «رمخلا كيلمت

 .مهدوقع نع ىنئثتسم هنأل ؛ابرلا فالخب اذهو

 ضرعتلا كرت مهل اًئوض ام انأل ؛يمذلل نوكي ًدترملا ولبعلا فالخبو

 .نيدلاب فافختسالا نم هيف امل ؛هل

 ةيالو نأل ؛"”هحيبي ب نمل ناك اذإ ًادمع ةيمستلا كورتم فالخبو

 ةا ةجاخملا

 يأ ٌعوضوم فيسلاو «فيسلاب نوكي امنإ ةيلاملا نم هنومعزي ام لاطبإ ينعي (1)
 07/8/1١7. ةيانبلا .ةمذلا دقعل ؛ مهقح يف ٌكلورتم

 .(رمخ) رينملا حابصملا .ثّئؤُتو ركذُت رمخلاو .اهل :خسُت يفو «رمخلا يأ (۲)

 ةفينح ابأ نأ يقيلعت حئابذلا يف يتأيس هنأ ىلإ ًاضيأ انه هبنأو «ةيعفاشلاك (۳)

 .فسوي يبأ لوق دمتعا فنصملا نأو ءًادمع ةيمستلا كورتم لحب نالوقي دمحمو

 ٥٠/٠١. ةيانبلا رظني .ةيمستلا كورتم ميرحت يف صنلاب يأ (4)



 ۲0۱ موقتي ال ام بصف يف

 0 00 2 ل :

 بحاصلف : هَعبَدف ءةتيم دلج وأ ءاهللخف ءارمخ ملسم نم بصغ نإف

 داز ام هيلع دريو «ةتيملا دلج ذخأيو ءءيش ريغب لخلا ذخأي نأ ك 5 . 5 و 95 ۰ 2 و 5 .

 . هيف غابدلا

 :هّعبدف ءقتيم دلج وأ ءاهّلّلخف ءرمخ ملسم نم ّبّصَغ نإف) :لاق
 دريو «ةتيملا دلج دخأيو «"ءيش ريغب لَحلا ّدخأي نأ رمخلا بحاصلف
 .(هيف غابدلا داز ام هيلع

 هنمو «لّظلا ىلإ سمشلا نم لْقّنلاب اهّلَّذخ اذإ :لوألا لصفلاب ُدارملاو

 .سمشلا ىلإ

 .كلذ وحنو «"”صقعلاو رظرَقلاك «ٌةميق هَل امب هّعَبد اذإ :يناثلا لصفلابو

 ىقبيف «سجنلا بوثلا لسع ةلزنمب «هل ٌريهطت ليلختلا اذه نأ :قرفلاو

 موقتم لام دلجلاب لصتا غابدلا اذهبو «هب ةيلاملا ُتبثت ال ْذِإ هِكْلِم ىلع
 ريغب لَحلا ذخأي اذهلف «هتلزنمب ناكف «بوثلا يف ْغّبصلاك «بصاغلل

 .هيف غابدلا داز ام يطعُيو ا «ءيش

 غرا هتميق ْئىلإو «غوبدم ريغ يد هتميق ىلإ ر : هنایبو

Ee 
 5 5 35 ر a حا 2 2

 .نمث ريغب :خسُت يفو )١(

 .امهقاروأب غبدي رجشلا نم ناعون (۲)



YoYموقتي ال ام بصغ يف  

 ا ا ا م ا ا

 ةفينح يبأ دنع دلجلا نمضي ملو «لخلا َنِمَّض : امهكلهتسا ناك نإو

 . هللا همحر

 . هيف غابدلا داز ام يطعيو ءًاغوبدم ٍدلجلا ةميق نمضي : الاقو

 يبأ دنع دلجلا نمضي ملو ءُلَخلا َنِمَض :امهكلهتسا ناك نإو) :لاق
 ا

 .(هيف ٌغابَدلا داز ام يطعيو ءًاغوبدم ٍدلجلا ةميق نمضي :الاقو

 .عامجإلاب شپ ال هدي يف كله ولو

 هتمض :موقتم لام وهو .هكلام كلم ىلع يقب ةب امل هنألف للا نأ

 .لاثمألا تاوذ نم حلا نال ؛هلثم بجيو «فالتإلاب

 انآ هلا ريح رشا ىلا ركام رام كابالا يل :دلجلا امأو

 ام كلاملا هيطعُيو «كالهتسالاب ًاغوبدم هئمضيف «موقتم لام وهو داي

 ءهئمضيف :هكلهتسا مث «هَّعَبصف ءأبوث بص اذإ امك «هیف غابدلا داز
 .هيف غْبصلا داز ام كلاملا هيطعيو

 .راعتسملا يف امك «"هثميق هَفَلَ :هيلع هتوف اذإف ءّدرلا بجاو هنألو

 .هسفنب كالهلا قراف اذهبو

 امأ ءسنجلا فالتخا ىلع لومحم :هيف غابدلا داز ام يطعي :امهلوقو
 يف ةدئافلا مدعل ؛يقابلا هنم ذخؤيو ءٌرْدَقلا كلذ هنع ٌحَرطُيف :هداحتا دنع

 .هيلع درلا يف مث «هنم ٍذخألا

 )١( ةيانبلا .هتميق دلجلا فلخي يأ 5/1١7 07.



 ه٠. 6 هم هو و هو و ده او واه هاو اواو واه هه واو و هه و اه ها ولو هيه هادو هو وه هله واو هه هه اه هاه

 ص اے 00

 هلامعتسال 23103 هتعنصو «بصاغلا علصب لّصَح موقتلا نأ :هلو

 «هيف غابتدلا داز ام يفوتسُي ئتح هَّسِحَي نأ هل ناك اذهلو هيف ًاموقتم الام

 لا لحب e 4 اد ناف

 اذإ امك «عباتلا اذكف «هيلع نومضم ريغ :ةعنصلا وهو «لصألا مث

 .ٍةعْنص ريغ نم كله
 عبات ريغ دلجلاو «كلملا عبي هنأل ؛هماَيِق لاح ٌدرلا بوجو فالخب

 .ًاموقتم اهّلبق نكي مل نإو اهّلبق هتوبثل ؛كلملا ّقَح يف ةعنصلل

 غّبدلا لبق ًاتباث ناك امهيف مّوقتلا نأل ؛بوثلاو «يِكَذلا فالخب
 .ةعئصلل ًاعبات نكي ملف «غبصلاو

 ءهجولا اذه يف بصاغلا ىلع هكرتي نأ كلاملا دارأف ءًامئاق ناك ولو
 ْمّْبَص فالخب «هل ةميق ال دلجلا نأل ؛"'كلذ هل سيل : :ليق :هتميق هّئمضيو
 ةميق هل نأل ؛بوثلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذ "هل سيل :ليقو

 بصاغلا زجع :هتمضو «هيلع هکر اذإ “گل ؛ كلذ هل :امهدنعو

 .بصاغلا ةعنصل يأ :اهل عبت :خسُت يفو ,بصاغلا عْئصل يأ )١(

 .بهذملا ةمئأ نيب فالخ الب غوبدملا دلجلا يف كلذ هل سيل يأ )١(

 .غوبدملا بوصغملا ٌدلجلا كرتي نأ كلاملل سيل يأ (۳)

 .هتميق .نيمضتو «بصاغلا ىلع كرتلا هل يأ (6)

 .بصاغلا ىلع دلجلا كرت اذإ كلاملا نأل يأ (5)



00 
Yoموقتي ال ام بصغ يف  

 ®  OGG O GS oهاو هده  GHG OOH RHO HCG GHGو وأو واو ٠ و و ٠ ٠

 .هاّيب ام ىلع «فالخلا اذه ىلع وهو «كالهتسالاك راصف «هدر نع

 يف امك «هيف غابدلا داز ام هيطعيو «غوبدم لج ةميق نمضي :ليق مث
 .غوبدم ريغ يكذ لج ةميق هنمضي :ليقو «كالهتسالا

 ؛ءيش الب هكلامل وهف :سمشلاو بارتلاك «هل ةميق ال امب هّمَّبَد ولو
 ١ .بوثلا لنس ةلزنمب هنأل

 .اغوبدم هتميق مضي :بصاخلا هكلهتسا ولو

 الف هّلَصَح يذلا وه ةغابدلا فصَو نأل ؛غوبدم ريغ ًارهاط :ليقو

 الف ءدلجلل ةعبات ةغابدلا "”ةفص نأ :نورثكألا هيلعو «لوألا هجو

 .هّتفص اذكف : هيلع ًانومضم لصألا راص اذإو «هنع درفت

 راص هللا همحر ةفينح يبأ دنع :اولاق :هيف حلملا ءاقلإب ٌرمخلا َلّلخ ولو

 .هيلع ءيش الو «بصاغلل ًاكلم

 .دلجلا عبد ةلزنمب «هيف حلملا داز ام ئطعأو «كلاملا هذخأ :امهدنعو

 .لَخلا نم حلملا نو لثم يطعُي نأ :انه اه هانعمو

 يف :ليقو «ليق ام ئلع وهف :هّئيمضتو «هيلع هكرت كلاملا دارأ نإو
 .دلجلا غبد

 .ةعنص :خسُن يفو )١(



 o0 موقتي ال ام بص يف 0 عمى و

 ٠.096 ةوو .عاوأو هو واو د. ا. واو واهو هو و او و هوو هه واو او هو و اه و هو هو دو اهو 4# واو ¢ ¢ ههه

 امك ءامهل ًافالخ «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هّنمضَي ال :"”هكلهتسا ولو

 .دلجلا غبد يف

 دغ وا نإ هلأ هللا نست ينم قلق "نيو ركنا اا ا لز

 وهو «هل ٌكالهتسا هنأل ؛ هيلع ءيش الو «بصاغلل ًاكلم ٌريصي :هتعاس نم

 وهف :ًاليلق الخ هيف ””نئَقلملا ناك ناب «نامز دعب الإ ًالخ نمي مل نإو
 ىلع وهو «ريدقتلا يف لخلاب لخلا طلح هنأل ءامهِلْيَك رْدَق ىلع امهنيب
 .كالهتساب سيل هلصأ

 ءيش الو «نيهجولا يف بصاغلل وه :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 هنأل ؛كالهتسالا يف نامض الو «هدنع كالهتسا ٍطْلَخلا سفن نأل ؛هيلع

 امِل ؛لوألا هجولا يف كالهتسالاب نمضي ال :هللا همحر دمحم دنعو

 .هريغ كلم فلتأ هنأل ؟ يناثلا هجولا يف نمضيو ءاي

 «هقالطإ ىلع «“باتكلا» باوج اَرْجَأ هللا مهمحر خياشملا ضعبو

 :8*07/ 11“ ةيانبلا يف ينيعلا لاق نكل ءاهكلهتسا ولو : خسن يفو «لخلا يأ (۱)
 .هكلهتسا :ةريثكلا خلا

 .هيف :خسُت يفو ءرمخلا يف يأ (5)
 .ئقلأ ناك نأب :خسُن يفو (۳)

 )٤( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ ٥۳۹/۱۳.



 موقني ال ام بصغ يف ۲0٦ 0 ومضى ع

 اركس هل قارهأ وأ ءافد وأ ارامزم وأ البط وأ اطبرب ملسمل رسک نمو ى ےس 58 ع 0000 ا ات
 ةفينح ىبأ دنع اذهو ئاج ءايشألا هذه عيبو .نماض وهف : ع و وأ

 . هللا همحر

 .اهعيب زوجي الو .نمضي ال : هللا امهدحر دمخ فسوي وبأ لاقو

 و 3 04 3 31

 ٌريصي هيف ئقلملا نأل ؛ءىش ريغب اهلك هوجولا ىف لخلا ذخأي نأ كلاملل نأ
 ۶ ر را 2 2 5 تر ر

 خياشملا لاوقأ هيف تّرثك دقو ءاموقتم قبي ملف ءرمخلا يف اكلهتسم

 .«يهتنملا ةيافك» يف "'اهانتبثأ دقو هللا مهمحر
 )( 5 ِِع و £“ YY e) £ e ت 7 5

 قارهأ وأ ءافد وأ ارامزم وأ البط وأ اطبرب ملسمل رسك نمو) :لاق

 يبأ دنع اذهو ءٌرئاج ءايشألا هذه مْ «ٌنماض وهف :ًافَّصَنُم وأ “اركس هل

 .(اهعيب زوجي الو ‹نمضي ال :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 3 اى 5 58 5 2 و 9

 لبط امأف ءوهلل برضي يذلا لّبطلاو فدلا يف فالتخالا :ليقو

 ريغ نم فالتإلاب نمضي :سرعلا يف هّيرض حابب يذلا ُفّدلاو «ةازغلا

 .امهلوق ىلع نامضلا يف ئوتفلا :ليقو

 .اهايب :خسُت يفو (۱)

 .دوعلاو رهزملا :هيمست برعلاو «ئقيسوملا تالآ نم دوعلا وه (۲)

 .قارأ :خسُن يفو (۳)

 .فنصملا مالك نم هفيرعت ليلق دعب يتأيسو ءرمتلا عيقن وه (5)



 رومى و

 YoV موقني ال ام بصغ يف

 ٠ه و دو هو و د. و وأو واو هو و د. اه. هو اه و هو و دو اداه هاه SOG هو واو دودو و دى ده هاو هه هه ®

 .دتشا اذإ بطلا ءام نم "”ءيّنلل مسا :ركسلاو

 .خبطلاب هفصن بَّهَذ ام :ّصملاو

 هللا همحر ةفينح يبأ نع :قذابلا وهو «ةخبط ئندأ خوبطملا يفو

 .عيبلاو «نيمضتلا يف ناتياور

 .رمخلاك ءاهموقت لطبيف «ةيصعملل تدِعَأ ءايشألا هذه نأ :امهل

 امك «هُّنمضَي الف «عرشلا رمأب وهو «فورعملاب ًاريآ لَعَف ام لف هنألو
 .مامإلا نذإب لعق اذإ

 و ا اا أ اهنأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 .ةيئغملا ةّمألاك راصف ءلِحَي ال امل تَّحّلَص نإو عافتنالا

 .موقتلا طوقس بجوي الف «راتخم لعاف لعفب داسفلا نأل ءاذهو

 فورعملاب ٌرمألاو ءموقتلاو ةيلاملا ىلع نابّترم نيمضتلاو عيبلا زاوجو

 .مهريغ ىلإ :ناسللابو «مهتردقل ؛ءارمألا ىلإ : :ديلاب

 شبکلاو «ةيئخملا ةيراجلا يف امك نويل اس شاف تستر

 ةميقلا بجت ّيِصْخلا دبعلاو «لِتاقملا كيدلاو ؛ةرابطلا ةمامحلاو «حوطُتلا

 .اذه اذك ؛«"”رومألا هذهل ةحلاص ريغ

 .ينلل :خسن يفو )١(

 يف عيرسلا ناريطلاو «شبكلا يف ةحطانملاو ‹ةيراجلا يف ءانغلا دارأ (۲)

 E اهّلك ءايشألا هذه نإف «دبعلا يف ء ءاصخلاو «كيدلا يف ةلئئاقملاو ‹ةمامحلا

 .٥ه ٤٥/١۳ ةيانبلا :اهفلتم كمضيو ءاهعيب زوجي كلذلف «موقتم لام لَحَملا نكلو



 وعمى

Yo0۸موقتي ال ام بصغ يف  

 ص س ۶ هو اس ص < 2

 ‹ةربدملا ةميق نمض : هدي ىف تتامف «ةربدم وأ دلو مآ بصغ نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع دلولا مأ ةميق نمضي ملو

 . امهتميق نمضي : الاقو

 ملسملا نأل ؛لثولا بجي الو ءامهُّتميق ٌبجت : :فّصتملاو ركسلا يفو

 .زاج : َلَعَف ول ناك نإو هني كلمت نع ٌعونمم

 هتميق نمضي ثيح «ًابيلص ينارصن ىلع فلتأ اذإ ام فالخب اذهو
 .كلذ ىلع رقم هنأل ؛ًابيلص

 ةميق َنِمَض :هدلي يف تتامف «ةرّبدم وأ للو ّمأ ْبّصَع نّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع دلولا ٌمأ ةميق نمضي ملو «ةربدملا

 لابو يافا مرقم ة دملا لام نالا امه طبقي الر

 ةه رقم امه دغو ةع ةموقتم ريغ دلولا مأ

 .باوصلاب ملعأ هللاو «باتكلا اذه نم "”قاّنعلا باتك يف اهانركذ لئالدلاو

FR #د د د  

 .هضعب قتعي دبعلا باب نم ةلأسم رخآ يف )١(



 اذه ةعفشلا باتك

3 
 ةعفشلا باتك

E 22 هع  
 . عيبملا سفن يف طيلخلل ةبجاو ةعفشلا

 .راجلل مث «قيرطلاو ءبرَشلاك «عيبملا قَح يف طيلخلل مث

4 
 ةعفشلا باتك

 تر 2 5 d6 6 2 ل
 مض نم اهيف امِل :اهب يمس «مضلا وهو ءعفشلا نم ةقتشم لا

 .عيفشلا راقع ىلإ ""ةارتشملا

 .عيبملا سفن يف طيلَحلل ةبجاو ةعفشلا) :لاق

 .(راجلل مث «قيرطلاو «برّشلاك «عيبملا "ىح يف طيلخلل مث
 م ۶ طس رس و 3 01

 .بيترتلا دافأو «ءالؤه نم ٍدحاو لكل ٍةعفشلا قح توبث ظفللا اذه دافأ

 ."”«ميماقُي مل كيرشل ةعفشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :توبثلا امأ

 ُرَظتْنُي «ضرألاو رادلاب قحأ رادلا ٌراج» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 .“«ًادحاو امهقيرط ناك اذإ «ًابئاغ ناك نإو هل

 .رادلا وأ ضرألا يأ (1)

 .عيبملا سفن :خسُت يفو (1)
 )١110(. ملسم حيحص يف هانعمبو «هدجأ مل 3١07/7: ةياردلا يف لاق (۳

 نم قلم وه امنإو «دحاو ثيدح يف اذكه هدجأ مل 7١7/7: ةياردلا يف لاق )٤(
 - قحأ رادلا راج» :ظفل يفو ««رادلا ةعفشب قحأ رادلا راج» :ظفلب لوألا :نيثيدح



 ةعفشلا باتك ۲

 ٠ و و . وأو وأو هو. هاهو هو هو هو هاو ا. هو يده يه هاو اه هو ده اه هه هاو هه هو هه هاه ® # @«

 لوسر اي :ليق ,«2”هبقسب اوحأ ٌراجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 ."7(هثعفش» :لاق ؟هبقس ام !هللا

 ۳ 5 نب اسس عل ل و

 3 ”(هتعفشب خا راجلا» :ئوريو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛راوجلاب ةعفش ال :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 e قرطلا تفرصو دودحلا تعفو اذإف «مّسقي مل اميف ةعفشلا» :

1 7 
 ةعفش الف

 :لاقو )١754(« يذمرتلا ننس ىف :«رادلا ةعفشب قحأ رادلا راج» :ظفل يفو ««رادلاب

 )٥۱۸۲(. نابح ا هححصو )۳١۱۷(« دواد يبأ ننس 2

 ناك اذإ ءًابئاغ ناك نإو اهب رظَتتُي «هراج ةعفشب قحأ راجلا» :ظفلب يناثلاو
 .(1759) يذمرتلا ننس .(7014) دواد يبأ ننس يف :«ًادحاو امهقيرط

 ‹يداهلا دبع نبا نع ثيدحلا حيحصت ١17/5 ةيارلا بصن يف يعليزلا لقنو

 لبس عم) مارملا غولب يف رجح نبا هلاجر قثوو «ثيدحلا يف ملكت نم مالك شقانو

 ١٠١5/57. يقنلا رهوجلا رظنيو 210/7 (مالسلا

 حتف يف امك «ةقصالملاو برقلا :ًاضيأ داصلابو «ةلمهملا نيسلاب :بقّسسلا )١(
 .(بقس) حاحصلا راتخم « 478/5 يرابلا

 ۲٠۲/۲. ةياردلا رظنيو «(35108) يراخبلا حيحص :يف هنم لوألا رطشلا ()

 .بيرغ نسح :لاقو «(۱۳۹۹) يذمرتلا ننس (۳)

 )٤( بلطملا ةياهن /٠5/1".

 ٠٠/٠١. ةيانبلا .ٍةَدِح ىلع قيرط مسق لكل لعج يأ (5)

 .(519460) يراخبلا حيحص (۰
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 ٠.6 هو هاو ا.ه. و واف هو واه. هاهو أو هاه هاهو هواه وده هاه اه هو اوه هاه هاه واهو هه هاو هاهو ®

 لاملا كلمت نم هيف امل ؛سايقلا نس نع هب لودعم ٍةعفشلا يح نألو

 يف سيل اذهو ءمّسقي مل اميف هب عرشلا درو دقو ءهاضر ريغ نم ريغلا ىلع

 .عرفلا نود «لصألا يف هُمزلت ةمسقلا ةنؤم ّنأل ؛هانعم

 انواع انو

 ىح هل تكيف «رارقو يبات لاصتا ليخدلا كلمب لصتم هلي نألو
 .عرشلا درومب ارابتعا ؛لاملاب ةضواعملا دوجو دنع ةعفشلا

 ررض عفدل هيف ًاببس ّبّصتتنا امنإ ةفصلا هذه ىلع لاصتالا نأل اذهو

 كلبك ةداملا هذه عطقو «فرع ام ىلع ٌراضملا ةدام وه ذإ «راوجلا

 «ئوقأ 7 هئابآ ا نع ا يف ررضلا نأل ؛ ؛ لو "”ليصألا

 .هريغ ررض قيقحتل ةَّلِع حّلصَي ال ٌعورشم ٍةمسقلا ٌررضو
 نم قحأ كيرشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :بيترتلا امأو

 ."”«عيفشلا نم ةدخآ طيلغلاو «ظيلقلا

 وه عيفشلاو «عيبملا قوقح يف طيلخلاو «عيبملا سفن يف كيرشلاف

 .راجلا

 .عيفشلا يأ )١(

 .(طخ) برغملا .ةيلصألا ةطخلا يأ «كلذ ريغو «راد ءانبل طتخملا ناكملا (۲)

 ."71؟/5؟ رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ءهدجأ مل ۲ ةياردلا ىف لاق (۳)



 ةعفشلا باتك ۹۲

 .ةبقرلا يف طيلخلا عم ةعفش راجلاو «بأرّشلاو قيرطلا يف كيرشلل سيلو

 .ٌراجلا اهَّدَخَأ : ّمّلَس نإف «قيرطلا يف كيرشلل ةعفشلاف : ُمّلَس نإف

 ناشتا او ءءزج لك يف هنأل ؛ ئوقأ عيبملا يف ةكرشلاب لاصتالا نألو

 لا رق ع لاا «كلملا فارم يف ةكرش هنأل ؛قوقحلا يف

 .ًاحجرم حلص :ةلع ْحّلِصي مل نإ ةمسقلا ررض نألو

 طيلخلا عم ةعفش راجلاو «برشلاو قيرطلا يف كيرشلل سيلو) :لاق
 .مدقم هنأ انركذ امل ؛(ةبق قرلا يف

 اهَدَأ :مَّلَس نإف «قيرطلا يف كيرشلل ةعفشلاف :ْمَّلَس نإف) :لاق

 .بيترتلا نم ايب امل ؛(راجلا

 «ةعوفشملا رادلا "”رْهَظ ىلع يذلا وهو «قصالملا ٌراجلا :اذهب ُدارملاو

 ۰ .ئرخأ ةكيس يف هبابو

 ةعفش ال :ةبقرلا يف كيرشلا وجو عم نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هب نوبوجحم مهنأل ؛ئفوتسا وأ مّلس «هريغل

 قح كيرشلل نأ الإ «لكلا ّقَح يف ٌرّرقت ٌببسلا نأ :رهاظلا هجوو

 .ضرملا نْيَد عم ةحصلا ِنْيَد ةلزنمب هيلي نمل ناك :مّلس اذإف ءمالقتلا

 نم نعم لزنم يف امك ءاهنم ضعب يف نوكي دق عيبملا يف كيرشلاو
 .لزنملا ىف يف راجلا ىلع مدقم وهو ءاهنم نّيعم رادج وأ «رادلا

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .لباقملا راجلا نع هب زرتحاو ؛ةعوفشملا رادلا فلخ يأ )١(



 ۳ ةعفشلا باتك

 ""فسوي يبأ نع نيتياورلا حصأ يف «رادلا ةيقب يف راجلا ىلع اذكو
 ئ و 72 ع 7

 .ةدحاو ةعقبلاو «ئوقأ هلاصتا نأل ؛ هللا همحر

 ةعفشلا َقَحَتسُت ئتح ًاصاخ برشلا وأ قيرطلا َنوكي نأ دب ال مث

 .هيف ةكرشلاب

 .اذفان نوكي ال نأ :صاخلا قيرطلاو
 و هل

 هيف يرجت امو كسلا هيف يرجت ال ا نوكي نأ :صاخلا برشلاو

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ماع وهف :شسلا

 "ناحارَق هنم ئَقسُي ًارهن نوكي نأ صاخلا : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ماع وهف :كلذ ئلع داز امو «ةثالث وأ

 «ةليطتسم يهو «ٍةذفان ٌريغ ةكس اهنم ب بشن ةذفان ريغ ةكس تناك نإو

 )١( ةيانبلا رظني ١١/٠۷ .

 .ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم يناثلا اذه :نفسلا :ظفل (1)

 بئاش الو ءٌّرجش اهيف سيل ءاهلايح ىلع ةعطق لك :ضرألا نم حارقلا ()
 الو تابن ال يتلا ضرألا :حارقلا :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يفو 2١9/١4 ةيانبلا .خبس

 .اهيف رجش
 ها .فاقلا حتفب :ضرألا حارقو «ءاملا حارق :(حرق) طيحملا سوماقلا يفو

 ضرألاو «حتفلاب :حارقلا ءاملا :؟ناويدلا بيذهت نع ًالقن لاقف ةيانبلا يف ينيعلا امأو
 .مضلاب :حارقلا



 ةعفشلا باتك ٤

 عيفش هنكلو «ةكرش حيفش طئاحلا ىلع عوذجلاب لجرلا نوكي الو
 . راوج

 .ٌراج : رادلا طئاح ىلع نوكت ةبشخلا يف كيرشلاو

 ُربتعُي الو «مهسوؤر ٍددع ىلع مهنيب ةعفشلاف : ءاعفشلا عمتجا اذإو
 . كالمألا فالتخا

 تعيب نإو ءايلعلا لهأ نود «ةصاخ ةعفشلا اهلهألف : ىلفسلا ىف ذ راد تعيبف

 .يضاقلا بدأ باتك يف انركذ ام ئنعملاو «نْيتكَسلا لهألف : ف

 «قيرطلا سايق ئلع وهف :هنم ٌرغصأ رهن هنم ذخأي ٌريغص ٌرهن ناك ولو

 هنكلو «ةكرش عيفش طئاحلا ىلع عوذجلاب لجرلا نوكي الو) :لاق
 ٌريصي ال :عوُذجلا عضوو ءراقعلا يف ةكرشلا يه ةّلعلا نأل ؛(راوج عیفش
 .قزالم ٌراج هنأ الإ «رادلا يف ًاكيرش

 لب اّمِل ؛(راج :رادلا طئاح ىلع نوكت ةبشخلا يف كيرشلاو) :لاق

 الو ءمهيموؤر ٍددع ىلع مهنيب ةعفشلاف :'ءاعفشلا عمتجا اذإو) :لاق
 .(كالمألا فالتخا ٌربتعي

 قارم نم ةعفشلا نأل ؛ءابصنألا ريداقم ئلع يه : هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ةرمثلاو «دلولاو هَهَلَعلاو حرا هبشأف «هتعفنم ليمكتل اهنأ ئ ري الأ ؛كلملا

 .ءاكرشلا :ه۹۸۱ ةخسن ىفو )١(

 .۲۲۰/۲ بذهملا (۲)



 ۲٥ ةعفشلا باتك

 .٠ ها. او هو اه. هاو واو او و ىو و و و واه هه يأ و هاهو و ده هلو د ه ولو هاو هلو هج اواو هه هه و هله

 يف نووتسيف «لاصتالا وهو «قاقحتسالا ببس يف اووتسا مهنأ :انلو

 .ةعفشلا "لك قحتسا : :مهنم لحاو درفنا ول هنأ ىر الأ ؛قاقحتسالا

 حيجرتلاو «ةلعلا ةرثكب َنِذوُت لاصتالا ةرثكو « ببسلا لامك هنآ اذهو

 .هتلباقمب ئرخألا روهظل ؛انه اه ةوق الو «هترثكب ال «ليلدلا ةوقب

 اههابشأو ةرمثلا فالخب .هكلم تارمث نم ًةرمث لعجي ال :هريغ كلم كلمو

 نأل ؛مهددع ىلع لكلا يف نيِقابلل "”يهف :هقح مهضعب طقسأ ولو

 .تعطقنا دقو «مهنم راحاو لك ّقح يف ببسلا لامك عم «ةمحازملل صاقتنالا

 نأل ؛مهددع ىلع روضحلا نيب اهب ئّضقُي :ًابيغ يغ ضعبلا ناک ولو
 بلطي ال هّلَعل بئاغلا

 ور ےس سر

 .فصنلاب هل ئضقي :رخآ رضح مث «عيمجلاب رضاحلل ّيِضَق نإو

 .ةيوستلل ًاقيقحت ؛لحاو لك لي يف ام "”ثّكيف :ثلاث َرِضَح ولو
 ؛فصنلا الإ ٌمواقلا ذخأَي ال :عيمجلاب هل ّيِضَق ام دعب ٌرضاحلا مّلَس ولف

 فالخب «فصنلا نع بئاغلا ىح َّعَّطَق :رضاحلل لكلاب يضاقلا ءاضق نأل
 .ءاضقلا لبق ام

 .لامك :خسُت يفو )١(

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .رادلا وأ ةعفشلا يأ (؟)

 .ثلثب ئضقُي يأ :تلق .ثّلثبف :خسن يفو (۳)
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 006 و

 . داهشإلاب ٌرِقَتسَتو «عيبلا دقعب ْبجت ةعفشلاو
 .مكاح اهب َمَكَح وأ «يرتشملا اهمّلس اذإ ذخألاب كلمو

 ؛ببسلا وه هنأ ال «هدعب :هانعمو «(عيبلا دقعب بجت ةعفشلاو) :لاق

 .هاّنيِب ام ىلع «لاصتالا وه اهيبس نأل

 ءرادلا كلم نع ئابلا بغَر اذإ بجت امنإ ةعفشلا نأ :هيف ةجولاو

 عيفشلا اهذخأي تح «هقح يف عيبلا توبثب ىفتكي اذهلو «"”اهفّرعُي :عيبلاو

 .هبذكي يرتشملا ناك نإو عيبلاب ئابلا َرقأ اذإ

 .(داهشإلاب ٌرِقَبِسَتو) :لاق

 دب الف «ضارعإلاب لطب فيعض ّقَح هنأل ؛ةَبئآوملا بّلَط نم دب الو
 .هنع هضارعإ نود «هيف هتبغر كلذب مِلعْيل ؛بلطلاو داهشإلا نم

 .داهشإلاب الإ هْنِكِمُي الو «يضاقلا دنع هبلط تابثإ ىلإ جاتحَي هنألو

 نأل ؛(ٌمكاح اهب َمَكَح وأ «يرتشملا اهمّلس اذإ ٍذخألاب ُكَلمُّتو) :لاق

 ءاضق وأ «يضارتلاب الإ عيفشلا ىلإ لقتني الف مَ دق يرتشملل كلملا
 .ةبهلا يف عوجرلا يف امك «يضاقلا

 هراد عاب وأ «"”نْيبَلطلا دعب عيفشلا تام اذإ اميف : اذه ةدئاف ٌرهظتو

 .هنع عئابلا ةبغر فرعي يأ )١(

 .ذخألاب كلمّتو :هلوق ةدئاف يأ ()

 .داهشإلا بلط :ًاضيأ مسيو «ريرقتلا بلطو «ةبثاوملا بلط (۳)



 ۷ ةعفشلا باتك

 م06 . و د. 6. ا. و اء. او ده واو هاه ههه هه ههه BOGGS GGG oS هه ®

 مکح لبق ةعوفشملا رادلا بْنَجب ٌداد تعيب وأ «ةعفشلا اهب قحتسملا

 لطتتو « لوألا ةروصلا يف هنع ثروت ال : ميصاخملا ميلست وأ «مكاحلا

 .هل كلملا مادعنال ؛ ةثلاثلا يف اهقحتسي الو «ةيناثلا يف هّتعفش

 لاملا ةضواعم دنع الإ ُبجت ال هنأ نايب :عيبلا دقعب ُبجت :"”هلوق مث
 وع و

 .ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو «ْئىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ئلع «لاملاب

 ا اي ا

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(



 باب

 اهيف ةموصخلاو ‹ةعفشلا بلط

 .ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف هش : عيبلاب عيفشلا مِل اذإو

 باب

 اهيف ةموصخلاو .ةعفشلا بلط

 .(ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف دهشأ :عيبلاب عيفشلا َمِلَع اذإو) :لاق

 :هجوأ ةثالث ىلع ّبّلّطلا نأ ملعا

 عيفشلا علب ول ئتح «"'مِلَع امك اهبَلطَي نأ وهو «ةّيئاوملا بلص ١-
 .انركذ مِل ؛ هّتعفش ْتَلَطَب :ةعفش ْبْلطَي ملو «ٌعببلا

 ."«اهبئاو نمل ةعفشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

yTىلإ باتكلا ًارقف ءهطسو يف وأ «هلوأ يف ةعفشلاو  

Eدزه ارزی « هللا مهمحر خياشملا ةماع اذه ْئلعو هل  

 م

 .ةرشابم هملع دنع روفلا ىلع يأ )١(

 يفو 257/7 ريبحلا صيخلتلا رظنيو «بيرغ ١177/5: ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 لاق :"۲۲/۲ رابخإلاو فيرعتلا يفو «هدانسإ ركذ نآلا ينرضحي ال :11/4 ئلحملا

 )١5505(. قازرلا دبع فنصم يف وهو «حيرش لوق نم فرعي امنإ :نوجرخملا



 4 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط

 و٠ هو و واو و وأو هو ها وو هه وفه هد و وه واهو هاه هوو هوو SOG هه هو و OGG SG اهله

 ."رداونلا» يف ناتياورلاو «ملعلا سلجم هل نأ :هنعو

 دب ال :كّلمتلا ٌرايخ هل تبث اَمَل هنأل ؛هللا همحر يخركلا ڏحآ ةيناثلابو

 .ةرّيَخملا يف امك «لّمأتلا نامز نم هل

 «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :وأ هلل محلا :عيبلا هّمَلَب ام دعب لاق ولو

 نم صالخلا ىلع مح :لوألا نأل ؛هّيعفش لطبت ال :هللا ناحبس :لاق وأ

 «هيالك حاتتفال :ثلاثلاو «هرارضإ دصقل ؛هنم بعت :يناثلاو «هراوج

 .ضارعإلا ىلع هنم ءيش لدي الف

 نود نمثب اهيف بغرب هنأل ؛ ؟تعیب مكبو ؟اهعاتبا نم :لاق اذإ اذكو

 .ضعب نود « ضعب ةرواجم نع بغريو ( نمث

 :ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف َدّهْنشَأ :«"”باتكلا» يف هلوقب ٌدارملاو

 .ةبثاوملا ْبَلَط

 .دحاجتلا يفنل وه امنإ «مزالب سيل :هيف داهشإلاو

 .هللا همحر يخركلا هراتخا ام ىلإ ةراشإ :سلجملاب دبيقتلاو

 تبلط :لاق ول امك «ةعفشلا ُبلط هنم مهي ظفل لكب بلطلا حصيو
 .اونعملل رابتعالا نأل ؛اهُيلاط انأ :وأ ءاهبلطأ :وأ «ةعفشلا

 )١( ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامإلل 737/1١65.

 ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (؟) 77/1١5.



 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط <”

 هربخي ئتح داهشإلا هيلع بجي مل :رادلا عيب عيفشلا غلب "اذإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع لدع دحاو وأ نارو سينا «نالجر

 ايم ادع وأ ناك اک داو خا اذإ ليفي نأ هيلغ تج و

 .اقَح خلا ناك اذإ «ةأرما وأ ناك

 اميف هتاوخأو هلئالدب هانركذ دقو «ليكولا لزرع يف :فالتخالا لصأو

 .مدقت
 .مكح ٌمازلإ هيف سيل هنأل ؛هدنع تّربخأ اذإ ةرّيخملا فالخب اذهو

 ةربتعم ريغ ةلادعلاو «هيف مصخ هنأل ؛يرتشملا هربخأ اذإ ام فالخبو

 وفضلا يف
 دنع هتابثإل هيلإ جاتحم هنأل ؛داهشإلاو ريرقتلا بلط :"'يناثلاو ١

 .انركذ ام ىلع يضاقلا

 ملعلا روف ىلع هنأل ؛ةبئاوملا بلط ىلع ًارهاظ ُداهشإلا هْنِكمُي الو

 .ريرقتلاو داهشإلا بلط ىلإ كلذ دعب جاتحيف «ءارشلاب
 «سلجملا نم ينعي «(هنم ضقني مث) :("”باتكلا» يف لاق ام هئايبو

 .غلب اذإو :لاق :ه۹۸۱ ةخسن ىفو )١(

 .ةعفشلا بلط هوجو نم ىناثلا هجولا يأ ()

 .هرخآ ئلإ ... هنم ضهني مث :هرصتخم يف يرودقلا لوقب يأ (۳)



 ۷۱ اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط

 ءراقعلا دنع وأ «عاتبملا ىلع وأ «هدي يف عيبملا ناك نإ عئابلا ىلع دهشيو 2 0

 . هئعفش ترقتسا : كلذ لعق اذإف

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع بلطلا اذه ريخأتب ةعفشلا طقست الو

 «يرتشملا ئلإ ْمّلسُي مل :هانعم «(هدي يف عيبملا ناك نإ عئابلا ىلع ٌدهشُيو)

 .(هئعفش ترقتسا :كلذ َّلَعَف اذإف «راقعلا دنع وأ «عاتبملا ئلع وأ)

 .كلملا :يناثللو ديلا :لوألل نأل ؛ هيف مصخ امهنم راحاو لك نأل اذهو

 .هب قلعتم قحلا نأل ؛ عيبملا دنع ُداهشإلا حصي اذكو

 نوكي نأ نم هجورخل ؛هيلع ُداهشإلا حصي مل :عيبملا عئابلا مّلس نإف
 .ىبنجألاك راصف كلم الو هل ديال ذإ 00

 انأو ءٌرادلا هذه ئرتشا ًانالف نإ :لوقي نأ بلطلا اذه ةروصو

 .كلذ ىلع اودهشاف ؛َنآلا اهّيلطأو «ةعفشلا تبلط تنك دقو ءاهُعيفش

 نأل ؛هديدحتو «عيبملا ةيمست طرتشُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .مولعم يف الإ حصت ال ةبلاطملا

 نإ دع س فك دو كاا ةيومخلا باطلا

 .ىلاعت هللا ءاش

 ةر 'ةفيح .ىبأ دنع بلطلا اذه. ريخاتب ةقعلا طقس الو) لاف
4 

 .هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور وهو «(هللا

 .ةعفشلا بلط هوجو نم ثلاثلاو يأ )١(



 .هيعفش تلطب : داهشإلا دعب ًارهش اهكرت نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 «(هثعفش تلطب :داهشإلا دعب ًارهش اهكرَت نإ :هللا همحر دمحم لاقو)

 .رذع ريغ نم اهر اذإ :هانعم «هللا همحر رفز لوق وهو

 نم سلجم يف ةمصاخملا كرت اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ملو ءهسلاجم نم سلجم ئضم اذإ هنأل ؛ هئعفش لطب :يضاقلا سلاجم

 .هميلستو هضارعإ ىلع كلذ لد :ًارايتخا هيف مصاخُي

 :ًادبأ هنم ةموصخلا ريخأتب طقس مل ول هنأ :هللا همحر دمحم لوق هجو

 «عيفشلا ةهج نم هرضقت َراَذِح فرصتلا هنِكمُي ال هنأل ؛ يرتشملا هب ٌررضتل

 .نامُيألا يف رم ام ىلع < «لجاع : هنود امو «لجآ هنأل ؛رهشب هانردقف

 هيلعو «بهذملا رهاظ وهو «هللا همحر ةفينح قا لوق هجوو

 وهو (هظاقسإب الإ طقسي ال: رقتساو تب يتم وحلا نأ :©”ميونفلا

 .قوقحلا رئاس يف امك «هناسلب حيرصتلا

 .اناغ ناك اذإ اهب زكفي :نرضلا نم کد ام

 .رفسلاو رضحلا نيب يرتشملا َقَح يف قرف الو

 «ريخأتلاب هتعفش لطبت ال :ضاق قدلبلا يف نكي مل هنأ مِلَع ولو

 .ًارذُع ناكف «يضاقلا دنع الإ ةموصخلا نم كمي ال هنأل ؛قافتالاب

 لوق ىلع ئوتفلا نأ :ه۷۹۷ هتخسن يف دوعسلا وبأ مامإلا ًاقّلعم بنك )١(
 «يسخرسلا طوسبم يف هدجأ ملو ءاذكه .ح طوسبم نع ًالقن ءاولاق اذك ءدمحم
 .دمحم لوق ىلع ئوتفلا نأ نيريثك نع لقن دقف ۲۲۹/۲ نيدباع نبا رظنيو

 .اميف :خسُن يفو (۲)



 ا اهيف ةموصخلاو ‹ةعفشلا بلط

 لأس : ةعفشلا بَّلَطو «ءارشلا ئعّداف «يضاقلا ئلإ عيفشلا مّدقت اذإو

 ةماقإ هَفَّلك : الإو «هب عفشَي يذلا هكلوب فرتعا نإف هيلع ئعّدملا يضاقلا

 .ةنيبلا

 :ةعفشلا بَّلطو «ءارشلا ئعّداف «يضاقلا ىلإ عيفشلا مّدقت اذإو) :لاق

 همك :الإو «هب عفش يذلا هكلمب فرتعا نإف «هيلع ئعّدملا يضاقلا لأس

 .قاقحتسالا تابثإل ىفكت الف «ةلوتحم ةرهاظ ديلا نأل ؛ (ةنيبلا ةماقإ

 هيلع ئعّدملا ىلع َلبقُي نأ لبق يعّدملا يضاقلا لأسي :هللا همحر لاق
 ئعدا اذإ امك راصف ءاهيف اقَح عدا هنأل ؛اهدودحو «رادلا عضوم نع ر 3

 .اهتبقر
 .اهبابسأ يفالتخال ؛هتعفش ببس نع هلأسي :كلذ نّيب اذإو ۳ 0

 هلاق ام ىلع «هاوعد تمت :َنآلا اهقصالت یل رادب اهعيفش انآ :لاق نإف

 للا ةر فاصلا

 دقو ءاضيأ اهب عفشي يتلا رادلا هذه ديدحت ” ئواتفلا يف ”رِكذو و ra 00 6 Dr el أ و

 .“«ديزملاو سينجتلا» :ب موسوملا باتكلا يف ا

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةراعإلاو كلملل ةلمتحم يأ .لمتحم ٌرهاظ :خسُت يفو )١(

 .ركذو : خست يف تطبض ہضو )۲(

 مسا فلؤملا نيبي مل نكل :تلق .ه١۹۸ ةخسن ةيشاح يف امك .باتك مسا (۳) ٠
 .ملعأ هللاو «ئواتفلا بتك دارأ هنأ وأ ‹ەفلۇم

 .طقف جحلا رخآ ىلإ هنم عبط دقو «هللا همحر ينانيغرملا مامإلا فلؤملل )٤(



 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط ۷٤

 يذلل كلام هنأ ملعت ام هللاب : يرتشملا فّلحَتسا : ةنيبلا نع َرَجَع نإف

 .هب عفش امم هَرْكذ

 ؟ال مأ «عاتبا له يضاقلا هّلأس : ةنيب عيفشلل تماق وأ لَك نإف

 .ةنيبلا مِقَأ : عيفشلل لبق : عايتبالا ركنأ نإف

 .(هب عفشتي امم هَرَكَذ يذلل كلام “هنأ

 .هّمْزَل :هب رقأ ول ۍنعم هيلع عدا هنأل ؛ عيفشلا بلطب :هانعم

 .ملعلا ىلع فلحيف «"””هريغ دي يف ام ىلع فالحتسا وه مث
 و د ىلإ 5 ص ےس

 يتلا رادلا يف هكلم تبث :(ةنيب عيفشلل تماق وأ «لكت نإف) :لاق
 ا ص 7

 .راوجلا تبثو ءاهب عفشي

 ؟ال مأ «عاتبا له) ءهيلع ئعدملا ينعي ء(يضاقلا هلأس) :كلذ دعبف

 دعب الإ بجت ال ةعفشلا نأل ؛(ةنيبلا مقا :عيفشلل ليق :عايتبالا ركنأ نإف

 .ةجحلاب هثوبثو ؛ عيبلا توبث

 "”ملعت ام كاب :يرتشملا ""فّلحتسا :ةنيبلا نع "رجع نإف) :لاق

 .عيفشلا يأ )١(

 .لوهجملل ينبملاب .فِلحُتسأ :خسُت يفو )١(

 .ءايلاب .ملعي :خسُت يفو (۳)

 .عيفشلا يأ )٤(

 .هدي ىف ام :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو (0)



 "ام اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط

 ام هللاب :وأ «عاتبا ام هللاب : يرتشملا فّلحتسا :اهنع َرَجَع نإف

 .هركذ ىذلا هجولا نم ةعفش رادلا هذه ىف هيلع قَحَتسا
 39 5 3 مه + 1 5 6 »

 سلجم ىلإ نمثلا عيفشلا رضحي مل نإو ةعفشلا يف ةعزانملا ٌروجتو

 .نمثلا ٌراضحإ ِهّمْرَل : ةعفشلاب يضاقلا ئضق اذإف «يضاقلا

 . لصألا ةياور رهاظ اذهو : هنع هللا يضر لاق

 ام هللاب :وأ «عاتبا ام هللاب :يرتشملا فّلحتسا :اهنع َرَجَع نإف) :لاق

 .(هَركَذ يذلا هجولا نم ةعفش رادلا هذه يف هيلع "”قحتسا

 يف هيف مالكلا انيفوتسا دقو «ببسلا ىلع لوألاو «لصاحلا ئلع اذهف
 .ئلاعت هللا قيفوتب فالتخالا انركذو «ئوعدلا

 ام ئلعو «هسفن ٍلْعِف ىلع ٌفالحتسا هنأل ؛تاتبلا ىلع هْفَلحُي امنإو
 .تاّنبلا ىلع فّلحُي هلثم يفو « ةلاصأ هدي يف |

 ىلإ َنمثلا ٌعيفشلا ريضحُي مل نإو ةعفشلا يف ةعزانملا ٌروجتو) :لاق

 .نمثلا راضحإ هّمِزَل :ةعفشلاب يضاقلا ئضق اذإف «يضاقلا سلجم

 ."”لصألا ةياور ٌرهاظ اذهو :هنع هللا يضر لاق

 .قحتسا ام :خس يف تطبضو (۱)

 مل هنأل :لصألا ةياور اذه :لقي ملو «لصألا ةياور رهاظ اذه :لاق امنإو (۲)

 نم ةعفشلاب يضقي يضاقلا نأ ىلع لدي ام ركذ هنكلو ءاذكه لصألا يف حّرصي

 .5 5/1١5 ةيانبلا .هرخآ ىلإ ...نمثلا راضحإ



 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط ۲۷٦

 .نمثلا عيفشلا ريضحي تح يضقب ال هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 وهو ‹«(نمثلا عيفشلا رضحي ئتح يضقي ال هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور
 ال ائتح هراضحإ ىلع ءاضقلا ُفّقوتيف «ًاسلفم نوكي هاسع عيفشلا نأل

 .يرتشملا لام ئوي

 ر او الا لف ر لا ي هنأ افلا ر

 ق اذ تيتا

 ىلإ نمثلا عفدا : “هل ليق :عيفشلل رادلاب يضاقلا ئّضق اذإو :"'لاق

 .نمثلا يفوتسي ئتح اهَّسِبحَي نأ يرتشمللو «يرتشملا
 هيف دهتجم لصف هنأل ؛ًاضيأ هللا همحر دمحم دنع ءاضقلا فيو

 .”هيف سبحيف «نمثلا هيلع بجوو

 ؛هثعفش لطبت ال :هيلإ مثلا عفدا :هل لاق ام دعب نمثلا ءادأ رخأ ولف

 .يضاقلا دنع ةموصخلاب تدكأت اهنأل

 .عيفشلا ىلع يرتشملل نمث ال يأ )١(

 .نمثلا يأ ١(

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم :لاق : ظفل (۳)

 .عيفشلل يأ (5)

 .نمثلا يف يأ (5)



 VY اهيف ةموصخلاو .ةعفشلا بلط

 يف همصاخي نأ هلف : هدي يف عيبملاو «عئابلا عيفشلا رضحأ 5

 . ةعفشلا

 هيلع ةدهُّملا لعجَيو «عئابلا ىلع ةعفشلاب يضقيو «هنم اهشمب ميبلا خسقيف «يرتشملا ضحي ئتح ةنيبلا يضاقلا عمسُي الو

 يف همصاخُي نأ هلف :هدي يف عيبملاو ا عيفشلا رضحأ نإو) :لاق

 ."”ةقحتسم ذي يهو «هل ديلا نأل ؛(ةعفشلا

 "بلا خسقيف «يرتشملا رضحي تح ةنيبلا يضاقلا عمسي الو) :لاق

 .(هيلع ةدهُحلا لعجيو «عئابلا ىلع ةغفشلاب يضقيو «هنم ٍلهشمب

 دب الف «عيفشلل امهب يضقي يضاقلاو «عئابلل ديلاو «يرتشملل كلملا نأل

 ؛ عئابلا ٌروضح ربتعُي ال ثيح «تضبق دق ُرادلا تناك اذإ ام فالخب
 .كلم الو دي هل قېت ل املج را أل

 نأ يهو «ئرخأ لع لإ ةراشإ :هنم ردهشَمب عيبلا حسفيف :“هلوقو
 “”يضقيل ؛هروضح نم دب ال :خسفني ناك اذإ يرتشملا ىح يف عيبلا

 .اهِحْنقو ءاحلا رسكب ه۷۳۸ ةخسن يف ةملكلا هذه تطبض )١(

 .دقعلا :خسُن يفو (۲)

 .مل :خسُت يفو (۳)

 1١//]4. 5 ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (5)

 .ئضقيل :لوهجملل ينبملاب خسُن يف تطبصضو (5)



 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط ۷۸

 . عيفشلل مصخلا وهف : هريغل اراد ئرتشا نمو
 ےل و

 . لكوملا ئلإ اهملسي نأ الإ

 عانتمال ؛ةفاضإلا قح يف حسف نأ :روكذملا خسفلا اذه هجو

 لا نكي "قبي هنأ الإ «خسفلا < بجي وهو «ةعفشلاب ذخألاب ير نفي

 ءهيلإ ةقفصلا لوح هنكلو « هيلع ءانب ةعفشلا نأل ؛هخاسفنا 0 ا

 .عئابلا ىلع ةدهعلاب عجري اذهلف «هنم يرتشملا وه هنأك "”ريصيو

 ةدهعلا نوكت تي هدب نف هداف «ئرتسنلا هضم اذإ ام فالك

 .ضبقلاب هُكْلِم مت هنأل ؛ هيلع

 دقو «خسفلا بجوي هنإف ءيرتشملا ْضْبَق عنتما :لوألا هجولا يفو

 .ئلاعت هللا قيفوتب ««يهتنملا ةيافك» يف هيف مالكلا انلّوط

 «دقاعلا وه هنأل ؛(عيفشلل مصخلا وهف :هريغل ًاراد ئرتشا نّمو) :لاق

 .هيلع هّجوتيف ءدقعلا قوقح نم ةعفشلاب ذخألاو

 كلم الو ءّدي هل َقّْبَت مل هنأل ؛(لكوملا لإ اهَمّلَسُي نأ الإ) :لاق

 .لكوملا وه مصخلا نوكيف
 :هيلإ هميلستف «فرُع ام ىلع «لكوملا نم عئابلاك ليكولا نأل اذهو

 مئاق كلذ عم هنأ الإ ؛هعم ةموصخلا ريصتف «يرتشملا ىلإ عئابلا ميلستك

 كفا لق سخا ي ورحب ارك «٠ نكرملا مان

 .عيفشلا يأ (۱)



 ۲۷۹ اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط

 َدَجَو نإو «ةيؤرلا ٌرايخ هلف : اهآر نكي ملو «رادلاب عيفشلل يضف اذإو

 . هنم ةءاربلا طَرش ىرتشملا ناك نإو هب اهّدرَي نأ هلف : ًابيع اهب

 اذإ هنم اهّدخأي نأ عيفشللف :""بئاغل ًاليكو مئابلا ناك اذإ كلذكو

 .دقاع هنأل ؛هدي يف تناك

 .انركذ اّمِل ؛هعيِب زوجي اميف هتيمل ًايصو عئابلا ناك اذإ اذكو

 نإو «ةيؤرلا ٌرايخ هلف :اهآر نكي ملو «رادلاب عيفشلل يضق اذإو) :لاق

 نأل ؛(هنم ةءاربلا طَرَش يرتشملا ناك نإو هب اهدري نأ هلف :ًابيع اهب َدَجَو

 .ءارشلا ةلزنمب ةعفشلاب ذخألا

 يف امك «"”نارايخلا هيف تبثيف «لاملاب لاملا ةلذابم هنآ "فرز الآ

 .ءارشلا

 سيل هنأل ؛؟*”هتيؤرب الو «يرتشملا نم ةءاربلا طرشب ل

 .ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو ار طاقسإ ُكلمُي الف «هنع بئانب

FRدع ¢ د16  

 .هال ٤١ ةخسن ةيشاح .رادلا كلام وه )١(

 .بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ يأ (۲)

 .00/ 1١5 ةيانبلا .بيعلا رايخ يأ (۳)

 .يرتشملا ةيؤرب عيفشلا نم ةيؤرلا ٌرايخ ًاضيأ طقسي الو يأ (5)

 .ةيؤرلاو بيعلاب عيفشلا رايخ طاقسإ يرتشملا كلمي الف يأ (4)



 يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يف لصف ۲۸۰

5 

 فالتخالا ىف لصف

 . يرتشملا لوق لوقلاف : نمثلا يف يرتشملاو عيفشلا فلتخا نإو 0 > - ٠
 و 5

 «هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع عيفشلل ةنيبلاف : ةنيبلا اماقأ نإف
 " ي و و 8

 . يرتشملا ةنيب ةنيبلا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

4 

 يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يف لصف

 ؛(يرتشملا لوق لوقلاف :نمثلا يف يرتشملاو ٌعيفشلا فّلَتخا نإو) :لاق
 لوقلاو كي وهو «لقألا راقت دنع هيلع رادلا قاقحتسا يعدي عيفشلا نأل

 2 و

 .هنيمي عم «ركنملا لوق

 :رادلا قاقحتسا هيلع يعدي ناك نإ عيفشلا ّنأل ؛نافلاحتي الو
 ءانه اه صن الو ءذخألاو ِكْرَّتلا نيب هرّيختل ؛ًائيش هيلع يعدي ال يرتشملاف
 .نافلاحتي الف

 امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ دنع عيفشلل ةنيبلاف :ةنيبلا اماقأ نإف) :لاق
 ًاتابثإ ٌرثكأ اهنأل ؛(يرتشملا ةنيب ةنيبلا :هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا
 ."”ودعلا نم يرتشملاو "لیک ولاو «عئابلا ةنيبك راصف

 اهنإف :ةنيبلا اماقأو «نمثلا رادقم يف يرتشملاو وه فلتخا اذإ عئابلا ةنيبك )١(

 . ٠۳/٠١ ةيانبلا .عئابلل

 .ليكولل اهنإف :نمثلا يف افلتخا اذإ لكوملا ةنيب عم ءارشلاب ليكولا ةنيبكو يأ (۲)

 دبعلا نمث يف افلتخا اذإ ميدقلا ئلوملا ةنيب عم ّودعلا نم يرتشملا ةنيبكو يأ (۳)

 .ةدايزلا تابثإ نم هلك كلذ يف اّمِل ؛يرتشملل اهنإف :روسأملا



 ۸۱ يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يف لصف

 : نمثلا ضبقي ملو «هنم لقأ عئابلا عّداو ءًانمث يرتشملا عدا اذإو

 .يرتشملا نع ًاَطَح كلذ ناكو ؛عئابلا لاق امب ٌعيفشلا اهَّدَخَ

 ةناعبب دوجونلا ناك لمجيف نيا: نيب ينانت هل نأ ةامهلو
 .ءاش امهّيأب ذخأي نأ عيفشللو

 الإ نادقع امهنيب ئلاوتي ال هنأل ؟يرتشملا عم عئابلا فالخب اذهو

 ةنيبل جيرختلا وهو «عيفشلا قح يف ٌرهظي ال خسفلا انه اهو «لوألا خاسفناب

 ."”ةعونمم اهنأو فيك «هنم يرتشملاك لكوملاو «عئابلاك هنأل ؛ليكولا

 .هللا همحر دمحم نع يور ام ىلع

 نيب ةنيبلا نأ «ريبكلا رّيسلا» يف َرَكَذ انلقف :ودعلا نم يرتشملا امأو

 كلانه يناثلا حصي ال :لوقن ميلستلا دعبو «عنمن نأ انلف «ميدقلا كلاملا

 .هفالخبف :انه اه امأ «لوألا خسفب الإ

 .مازلإلل تانُيبلاو ءةمزلم ريغ يرتشملا ةنيبو «'"”ةمزلم عيفشلا ةنيب نألو

 ضبقي ملو «هنم لقأ عئابلا ئعّداو ءنمث يرتشملا ئعّدا اذإو) :لاق

 .(يرتشملا نع ًاطَح كلذ ناكو «ٌعئابلا لاق امب عيفشلا اهدَخأ :نمثلا

 .هب ةعفشلا تبجو دقف :عئابلا لاق ام لع ناك نإ َرمألا نأل اذهو

 اهنأ لاحلاو نمثلا يف افلتخا اذإ لكوملا ةنيب عم ليكولل ةنيبلا نوكت فيك يأ )١(
 ش .185/"6 ةيانبلا .ةعونمم

 05/١5. ةيانبلا .ئبأ وأ ءاش «لاق امب رادلا ميلست يرتشملا ىلع مزلي هنأل (۲)



 يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يف لصف 11

 تقتل ملو «ءاش نإ يرتشملا لاق امب اهَذَخَأ : ّنمثلا ضّبَق ناك نإو

 . عئابلا لوق ىلإ

 اذهو «نمثلا ضعب عئابلا طَح دقف :يرتشملا لوزا ىلع داك إو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع « عيفشلا قح يف ُرهظَيطَحلا

 ام نمثلا رادقم يف هّلوق لوقلا ناكف «هباجيإب عئابلا ىلع كّلمتلا نألو

 ."”هلوقب عيفشلا ذخأيف «هُيبلاطم تيقب

 نأ َرَْهَظ :لكت امهيأو «نادارتيو «نافلاحتي :رثكألا عئابلا ئعّدا ولو

 .كلذب ٌعيفشلا اهذخأيف ءٌرَخآلا هلوقي ام مثلا

 اهذخأيو فرع ام ىلع ءامهنيب عيبلا يضاقلا خسقي :اَعَلَح نإو
 علا ي نالطب نوب ال حيلا عننا ١ عئابلا لوقب عيفشلا

 ملو ءءاش نإ يرتشملا لاق امب "'اهَّدَخَأ :نمثلا ضَبَق ناك نإو) :لاق

 جّرخو «دقعلا مكح ئهتنا :نمثلا ئفوتسا امل هنأل ؛(عئابلا لوق ىلإ تقلي
 «عيفشلاو يرتشملا نيب فالتخالا يقب :يبنجألاك راصو «نّيبلا نم '"'

 .هائيب دقو

 تضبقو ءوفلأب ٌرادلا تعب : عئابلا لاقف :رهاظ ريغ ِنمثلا دقت ناك ولو

 هب ةعفتكلا قاع عيبلاب رارقإلاب أدب امل هنأل ؛وفلأب عيفشلا اهذخأي :نمثلا

 .عئابلا لوقب يأ )١(

 .عيفشلا يأ (۲)

 .عئابلا يأ )۳(



 ۸ يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يف لصف

 .هيلع ريف « عيفشلا قح طاقسإ ديري :نمثلا تضبق :كلذ دعب هلوقبف

 «لوألاب نأل ؛هلوق ىلإ تقتلي مل :فلأ وهو «َنمثلا تضبق :لاق ولو

 رادقم يف هلوق ٌرابتعا طقسو «نّيبلا نم جّرخ :نمثلا ضبقب ٌرارقإلا وهو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نمثلا

f FF اي 



 لصف ۸٤

 لصف
 مع دم. ا

 عوفشملا هب ذخؤي اميف

 ‹عيفشلا نع كلذ طقس : نمثلا ضعب يرتشملا نع م عئابلا طَح اذإو

 . عيفشلا نع طقسي مل : نمثلا عيمج طح نإو

 . عيفشلا ةدايزلا مّرلَت مل : نمثلا يف عئابلا يرتشملا داز نإو ع 0 2 ٠

 لصف

 و ا ١
 عوفشملا هب ذخؤي اميف

 نع كلذ طقس :نمثلا ضعب يرتشملا نع عئابلا طح اذإو) :لاق

 نمعبلا طح نأل e ‹ عيفشلا

 .يقب ام را ؛ عيفشلا قح يف ٌرهظَيف «دقعلا لصأب قتلي

 ئتح « عيفشلا ا :نمثلاب عيفشلا 557 دعي طخ اذ[ ذك

 .ردقلا كلذب هيلع عجري

 نف اك دقو« لات قلا لأب قولي ال نال د لكلا طخ تالكن

 .ئلاعت هللا قيفوتب « عويبلا

 نأل ؛(عيفشلا ةدايزلا مَرلَت مل :نمثلا يف عئابلا يرتشملا داز نإو) :لاق

 فالخب ءاهنود امب ّذخألا هقاقحتسال ؛عيفشلاب ًاررض ةدايزلا رابتعا يف

 .هل ةعفتم هيف نل طلا



 2 ګر

 ۸۵ عوفشملا هب ذخؤي اميف

 .هتميقب عيفشلا اهذخأ : ٍضْرَعب اراد ئرتشا نمو

 . هلثمب اهذَخَأ : نوزوم وأ ليكمب اهارتشا نإو

 . رَخآلا ةميقب امهنم دحاو لك عيفشلا َذَحَأ : راقعب ًاراقع عاب نإو

 لاح نمشب اهْذَحَأ ءاش نإ : رايخلا جدلا ٍلجؤم نمشب عاب اذإو

 .اهذخأي مث «لجألا ئضقني تح َرْبص ءاش نإو

Aةدايزلا مّرلَت مل : لوألا نمثلا نم َرثكأب دقعلا ددج اذإ  

 .اذه اذك ءاّنيب امل ؛لوألا نمثلاب اهذخأي نأ هل ناك تح «عيفشلا

 نم هنأل ؛(هتميقب عيفشلا اهَدَحَأ :ضْرَعب اراد ئرتشا نّمو) :لاق

 .ميقلا تاوذ

 تاوذ نم امهنأل ؛(هلثمب اهذخأ : E ee *ا نإو) :لاق

 ئرتشملا ىلع و كّلمتلا < قح ةيالو عيفشلل تب ذأ عرشلا نأل اذهو «لاثمألا

 .فالتإلا يف امك «نكمملا رذدقلاب ئعارُيف «هكلمت ام لثمب

 .لاثمألا تاوذ نم :براقتملا يددعلاو

 ةميقب امهنم دحاو لك عيفشلا ذأ :راقعب ًاراقع كل نإو) :لاق

 تستلم ابق « ميِقلا تاز بقوه هّلَدَب هنأل ؛(رخآلا

 نمثب اهّذَحأ ءاش نإ :ٌرايخلا عيفشللف جو مشب ب اذإو) :لاق

 نأ هل سیلو «(اهڏخأي مث . «لجألا يضقني تح َربص ءاش نإو لا

 .دقعلا ددج :لوهجملل ينبملاب خست يف تطبضو )١(

 ئرتشا يأ .عاتبا :خسُن يفو (؟)



 عوفشملا هب ٌذَخْوُي اميف ۸٦

 .لجؤم نمثب لاحلا يف اهذخأي
 7 م 1

 ىف هللا همحر "”ىعفاشلا لوق وهو «كلذ هل :هللا همحر رفز لاقو

 ةعفشلاب ذخألاو «ةفايّرلاك ءنمثلا يف ٌفْصَو :ًالَّجؤم هنوك نأل ؛ميدقلا
 .فويُزلا يف امك «هفصوو هلصأب "”اهذخأيف ")هب

 «عئابلاو عيفشلا نيب اميف طرَش الو «طرشلاب تبثي امنإ لجألا نأ :انلو

 ؛عيفشلا قَح يف هب اضر :يرتشملا قح يف هب اضرلا سيلو «عاتبملا وأ
 . ©ةءالملا ىف سانلا توافتل

 :هل ًافصو ناك ولو ؛يرتشملا ّقَح هنأل ؛نمثلا فْصَو لجألا سيلو
 8 ر م ےس

 نمشب ائيش ئرتشا اذإ امك راصو «نمثلاك « عئابلل اقح نوكيف « هعبتل
 و 7 4

 .اذه اذك ءركذلاب الإ لجألا تبثي ال :هريغ هالو مث «ٍلجؤم
i E 4 eاَب امل ؛يرتشملا نع نمثلا طقس :عئابلا نم لاح نمثب اهذَخأ نإ مث  

 لو ن
 امك «لُجؤم نمثب يرتشملا ىلع عئابلا عَجَر :يرتشملا نم اهذخأ نإو

 «هبجوم يقبف «عيفشلا ذخأب لطبي مل :امهنيب ئرج يذلا طرشلا نأل ؛ناك

 )١( زيزعلا 60/01١١.

 ) )۲.لجؤملا نمثلا ببسب يأ

 ) )۳.هذخأيف :خسُت يفو

 .هفصوو نمثلا لصأب يأ (5)

 .ىنغلا يأ (5)



 AV عوفشملا هب ُذَحْوُي اميف

 aft ا 5 1
 لثمب اهذخأ : یمد اهعيفشو « ريزنخ وأ رمخب اراد ىمذ ئرتشا نإو

 .ريزنخلا ةميقو ءرمخلا

 .لجؤم نمثب هارتشا دقو «لاح نمثب هعاب اذإ امك راصف

 نم ررضلا ةدايز مزتلي ال نأ هل نأل ؛كلذ هل :َراظتنالا راتخا نإو

 :هدارم :لجألا يضقني ئتح بص ءاش نإو :('"”باتكلا» ىف هلوقو

 .ذخألا "لع ٌربصلا

 يبأ دنع هتعفش ْتَْلَطَب :هنع تكس ول ئتح «لاحلا يف :هيلع بلطلا امأ

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 تشي امنإ ةعفشلا ىح نأل ؛رخآلا هللا همحر فسوي يبأ لوقل ًافالخ

 نأب «لاحلا يف ذخألا نم ٌنكمتم وهو «بلطلا نع ئخارتي ذخألاو «عيبلاب
 .عيبلاب ملعلا دنع بلطلا طرتشيف «ًالاح ّنمثلا يدؤي

 اهَدَخأ :يمذ اهُعيفشو «ريزنخ وأ رمخب ًاراد يمذ ئرتشا نإو) :لاق

 E رتل كلا اذه نأل ؛(ريزنخلا ةميقو ءرمخلا لثمب

 ٌريزنخلاو ءانل لَخلاك :مهل ٌرمخلاو «يمذلاو ملسملا مي ةعفشلا قحو

 .ةميقلاب يناثلاو «لثيلاب لوألا ذخأيف ءانل ةاشلاك :مهل

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ ٠١/٠۲ .

 .نع :خسُن يفو (1)



A۸ٌعوفشملا هب ٌذَخْوُي اميف  

 .ريزنخلاو رمخلا ةميقب ةب اهَذَخَأ : ًاملسم اهعيفش ناک نإو

Sel 

 .رمخلا لْثِم فصنب اهقصن ئمذلاو «رمخلا

 .(ريزنخلاو رمخلا ةميقب اهَّذَحخَأ :ًاملسم اهُعيفش ناك نإو) :لاق

 قح يف ميلستلاو مّلستلا عانتمال ؛ٌرمخلا اذكو ءٌرهاظف :ٌريزنخلا امأ

 .يلثملا ريغب َقَحَتلاف ءملسملا

 ةميق يفصنب اهفصن ملسملا َدَحَأ :ًايمْذو ًاملسم اهعيفش ناك نإو) :لاق

 .لكلاب ضعبلل 0 ؛(رمخلا لم بفصنب اهمصن يمذلاو ءرمخلا
 كيلمت نع هزجعل ؛رمخلا ٍةميق فصنب اهَّذَخَأ :يمذلا ملسأ ولف

 نم ركب اهارتشا اذإ امك راصف ا «هقح کاتی مالسإلابو «رمخلا

 هللاو 225 طرا ةميق ادعا عاطف دعب عيفشلا رضَحف «بطُر

 .ملعأ ئلاعت

f ¢ 9F 6د 3F 



 1۸۹ لصف

 لصف

 : رايخلاب وهف : ةعفشلاب عيفشلل يضف مث «سَرَع وأ يرتشملا ئنب اذإو
 فلك ءاش نإو ءًاعولقم سرَّعلاو ءانبلا ةميقو نمشلاب اهَّذَحَأ ءاش نإ

5 
 لصف

 عوفشملا ريغت يف
 وهف :ةعفشلاب عيفشلل يرضق مث سرع وأ يرتشملا ئنب اذإو) :لاق

 ءاش نإو ءًاعولقم سرَعلاو ءانبلا ةميقو نمثلاب اهَّدَحَأ ءاش نإ :رايخلاب
 .(هَعْلَف يرتشملا فلك

 دخأي نأ نيب ُرّيخُيو «ملقلا ُفّلكُي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .كرتي نأ نيبو «سرَعلاو ءانبلا ةميقو نمثلاب
 .ءانبلا ةميق يطعيو ملقب نأ هل :هدنع نأ الإ هللا همحر يعفاشلا لاق هبو

 «هكلم َرادلا نأ ىلع هانب هنأل ؛ءانبلا يف م هنأ :هللا همحر فسوي يبأل

 يرتشملاو هل بوهوملاك راصو «ناودعلا '”ماكحإ نم :علقلاب فيلكتلاو
 .ملقلا فلكي ال هنإف «يرتشملا َحَرَز اذإ امكو «ًادساف ءارش

 «ندألا لّمحتب نّيَررضلا ئلعأ عقد :ةميقلاب ذخألا باجيإ يف نأل اذهو

 .هيلإ راصيف

 )١( ريبكلا يواحلا /778/1.

 .هِتبْثأو يدعتلا دشأ نم يأ .ه١۹۸ ةخسن يف وه امك «ةزمهلا رسكب (؟)



 م و ا
 عوفشملا ريغت يف 50

 .نمشلاب ْعَّجَر :ْتقِحتسا مث ,سّرغ وأ ءاهيف ئنبف «عيفشلا اهذخأ ولو

 . سرَعلاو ءانبلا ةميقب عجري الو

 نم ءريغلل كاتم نح هب قلعت لَحَم يف نب هنأ :ةياورلا رهاظ ُهجوو

 .نوهرملا يف ئنب اذإ نهارلاك «ضقنيف فاء ارحل هل وج نم ظليت وق
 ل اذهل هدبلع 1ةقيدبالا 0 يرتكملا ا ر

 .هتافرصت نم هريغو «''”هّتبهو هعيب

 هنأل ؛هللا همحر ةفينح ينأ دنع لسافلا ءارشلا فالخبو «ةبهلا فالخب

 .قحلا هل نم ةهج نم رطيلستب لصح
 اذهو «ءانبلا دعب ئقبي ال اذهلو «فيعض امهيف دادرتسالا ىح نألو

 .قاقحتسالا يف امك «ةميقلا باجيإل نعم الف «ئقبي قحلا

 «ةمولعم ةياهن هل نأل ؛ًاناسحتسا علقي ال امنإو ءًاسايق لقي عرزلاو

 ."ررض ٌريثك هيف سیلو ءرجألاب قي

 .بصغلا يف هالي امك ءاعولقم هّميق ُربتعُت :ةميقلاب عيفشلا هح نإو

 عجر :تقحشسا مث «سَرَغ وأ ءاهيف ئنبف «عيفشلا اهذخأ ولو) :لاق

 .قح ريغب هذخأ هنأ نّيبت هنأل ؟(نمثلاب

 الو «هنم اهذخأ نإ عئابلا ىلع ال «(سُرَعلاو ءانبلا ةميقب عجري الو)

 .هنم اهَذَخَأ نإ يرتشملا ىلع

 لوهجملل ينبملاب خست يف تطبضو «هتبهو يرتشملا عيب عيفشلا ضقني يأ )١(

 .هئبهو هعيب ضقني :اذكه

 .ررضلا ريبك :خسُن يفو (1)



 0 عوفشملا ريغت يف

 ٍلْعِف ريغب ناتسبلا ٌرجش فج وأ ءاهؤانب قّرَتحا وأ «ٌرادلا تمدهنا اذإو

 كرت ءاش نإو ‹ نمثلا عيمجب اهَذَخَأ ءاش نإ : رايخلاب عيفشلاف : راح

 ةصرعلا خف تئش نإ : عيفشلل ليق : ءانبلا يرتشملا ضف نإو
 . عدف تئش نإو «نمثلا نم اهتصحب

 ةلزنم الريف هيلع كلمت هنأل ؛ مجري هنأ .: هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .يرتشملاو عئابلا

 «عئابلا ةهج نم ٌرورغم يرتشملا نأ :روهشملا وه ام ىلع قرفلاو

 ؛يرتشملا نم عيفشلا قح يف طيلست الو رورغ الو «هتهج نم هيلع طَّلسُمو

 .هيلع ٌروبجم هنأل

 ريغب ناتسبلا ٌرجش فج وأ ءاهؤانب قرتحا وأ ءٌرادلا تمدهنا اذإو) :لاق

 َسْرَغَلاو ءانبلا نأل ؛(نمشلا عيمجب اهذخأ ءاش نإ :رايخلاب عيفشلاف :رلحأ لعِف

 مل ام نمثلا نم ءيش امهلباقي الف رك ريغ نم عيبلا يف الخد ئتح 7
 .ةروصلا هذه يف نمثلا لكب 'ةةحبارم اهعيبي اذهلو «ًادوصقم رص

 نأل ؛هتصحب يقابلا ذخأي ثيح «ضرألا فصن قرغ اذإ ام فالخب

 يرسل فتي تكاقلا

 .هلامب رادلا المت نع پتا هل نأل ؛(َكرَت ءاش نإو) :لاق

 ةصرعلا لف تئش نإ :عيفشلل ليق :ءانبلا يرتشملا ضقت نإو) :لاق

 «فالتإلاب ًادوصقم راص هنأل ؛(عدف تئش نإو «نمثلا ص اهتصحب

 .ةيوامس ةفآب كالهلا نأل ؛لوألا فالخب «نمثلا نم 8 اهلباقيف

 .ةحبارم اهعيب زاج اذهلو :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو )١(



 عوفشملا ريغت يف 4۲

 .ضَقثلا ذخأي نأ عيفشلل سيلو
 .اهرمثب عيفشلا اهذخأ : ٌرمث اهلخن ئلعو ءًاضرأ عاتبا نمو

 . يرتشملا دي يف رمثأف ءم ٤ اق رمث ليخنلا يف ذ سيلو اهعاتبا نإ كلذكو

 اج ستا ىف فدعا ال" ف اج ن یر جب

 .اعبَ قبي ملف «ًالوصفم راص هنأل ؛(ضْفّنلا دخأي نأ عيفشلل سيلو)

 .(اهرمثب عيفشلا اهَذَحَأ :ٌرمث اهلخن ئلعو ءًاضرأ عاتبا نَمو) :لاق

 ركذ ريغ نم لخدي ال هنأل ؛ عيبلا يف َرمثلا َرَكَذ اذإ :هانعمو

 ؛ عَبَب سيل هنأل ؛هذخأي ال :سايقلا يفو «ناسحتسا هَرَكَذ يذلا اذهو

 .رادلا يف عاتملا هبشأف «ركذ ريغ نم عيبلا يف ذ احدي ال هنأ یری الأ

 يف ءانبلاك «راقعلل ًاعبت راص :لاصتالا رابتعاب هنأ :ناسحتسالا هجو

 .عيفشلا هذخأيف «هيف ًابكرم ناك امو «رادلا

 دي ب رمثأف «مئاق رمث ليخنلا يف سيلو اهعاتبا نإ كلذكو) :لاق

 ىلع «هيلإ رس عيبلا نأل ؛اعّبَت عيبم هنأل ؛عيفشلا هذخأي ينعي «(يرتشملا

 ."'”عيبملا دلو يف فرع ام

 يف َّرمثلا ذخأي ال :عيفشلا ءاج مث «يرتشملا "'هَذَج نإف) :لاق

 .(ًاعيمج نّيلصفلا

 نوكي :يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق عئابلا دي يف تدلوف ءةيراج عاب اذإ يأ )١(
 .هال47 ةخسن ةيشاحو «ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .اذه اذك ءاعيب هتحت الخاد لولا

 .هعطق يأ (۲)



 4۳ عوفشملا ريغت يف

 . نمثلا نم هّنصح عيفشلا نع طقس : يرتشملا هذَج نإو

 .لوألا لصفلا باوج اذهو : هنع هللا ىضر لاق

 . ءاش نإ نمثلا عيمجب رمثلا ئوس ام ذخأي : يناثلا لصفلا يف امأ

 الف «هنع ًالوصفم راص ثيح ءذخألا تقو راقعلل ًاعبت قبي مل هنأل

 زاب

 نم هّتصح عيفشلا نع طقس :يرتشملا هج نإو) :«"”باتكلا» يف لاق
 ملا

 عيبلا يف لَحَد هنأل ؛(لوألا لصفلا باوج اذهو :هنع هللا يضر لاق

 .نمثلا نم ءيش هلباقيف ءادوصقم

 ؛(ءاش نإ نمثلا عيمجب رمثلا ئوس ام ذخأي :يناثلا لصفلا يف امأ)

 هلباقي الف ًاعبَت الإ ًاعيبم نوكي الف ءدقعلا دنع ًادوجوم نكي مل َرمثلا نأل
 .ملعأ ئلاعت هللاو «نمثلا نم ءيش

oF ¢د  fFد  



 تا 4٤

 باب

 هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام

 د ىو

 .مسقُي ال امم ناك نإو راقعلا يف ةبجاو ةعفشلا

 باب
 م 5275 ا

 هيف بجت ال امو .ةعفشلا هيف بجت ام

 16 م ي

ET لاق 

 امنإ ةعفشلا نأل ؛مسقي ال اميف ةعفش ال :هللا همحر ' "يعفاشلا لاقو

 مسي ل اميف ققحتي ال اذهو لا ةو اهفد تو

 وأ راقع نم ءءيش لك 8 ةعفشلا) :مالسلاو ةالصلا هيلع ل :انلو

 .تامومعلا نم كلذ ريغ ىلإ عبر

 ءراوجلا ءوس ررض عفد :ةمكحلاو «كلملا يف لاصتالا اهُبيس ةعفشلا نألو

 .رم ام ىلع

./ e 

 .(عبر) حاحصلا راتخم ۱۸۹/۲ ةياهنلا .اهنيعب :ٌرادلاو «لزنملا :مّبَرلا (؟)

 صيخلتلا يف لاق ء(١٠٠٠) راثآلا يناعم حرش )١771١(« يذمرتلا ننس (۳)

 بصن )١6١08(( ملسم حيحص يف هانعمب رظنيو «ديج دنسب رازبلا :30/7 ريبحلا

 ١78/5. ةيارلا



 40 هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام

 . نفسلاو «ضورعلا ىف ةعفش الو

 «ئحرلاو «مامحلا وهو .مّسقي ال امو ءمّسقُي ام :نيمسقلا مِظننَي هنو

 .قيرطلاو «رئبلاو
 دو م

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(نفسلاو «ضورعلا يف ةعفش الو) :لاق

 ."”«طئاح وأ ٍعْبَر يفالإ ةعفش ال»

 لا تاختا فة ° للام ` 2 7
 نفسلا يف اهباجيإ يف داو وه

 «ماودلا ىلع راوجلا ءوس ررض عفدل تبجو امنإ ةعفشلا نألو

 .هب قحلي الف ءراقعلا يف هماود بّسَح مودي ال لوقنملا يف كلملاو

TO E O 4 : . 
SRيت ماسالر لاا  SS 

 ناكف «هل ٌرارق ال هنأل ؛«لصألا» يف ٌروكذم '”حيحص وهو :ةصرعلا نود

 يف ةعفشلا هب هب ختلو ‹ةعفشلاب ت ع ءوْلعلا فالخب اذهو

 .راقعلاب قحتلا :راَرقلا َقَح نم هل امب هنأل ؛هيف وللا قيرط نكي مل اذإ لقسلا

 )١( ةيانبلا .نيمسقلا مظتني راوجلا ررض عفد يأ 7/4/1١5.

 بصن « ديج دنسب هدنسم ىف رازبلا هاور : ١16/7 ريبحلا صيخلتلا ىف لاق )۲(

 .تابثأ هلاجرو ءرباج ثيدح نم رازبلا 1١7/7: ةياردلا ىفو ۱۷۸/٤ ةيارلا

 .ريبك صقن هيف هنم عوبطملا نإ ذإ «رازبلا نم عبط اميف هدجأ مل :تلق

 .تالوقنملا ىف ةعفش ال نأ ىلع ثيدحلا لد ذإ .178١ص نيقلتلا (۳)
 .يرودقلا رصتخم يأ (5)

 +? ۾
 .حيحصلا وهو :خسن يفو (0)



 هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام 2

 . ءاوس : ةعفشلا يف ٌيمذلاو ملسملاو

 .ةعفشلا هيف تبجو : لام وه ضو راقعلا َكِلُم اذإو

 وأ ءاهب ةأرملا ٌعِلاخي وأ ءاهيلع لجرلا جّوزتي يتلا رادلا يف ةعفش الو

 .ًادبع اهيلع تعي وأ ءرلمع مد نع اهب حِلاصُي وأ ءاهريغ وأ ًاراد اهب ٌرجأتسي

 .تامومعلل ؛(ءاوس :ةعفشلا يف يمذلاو ٌملسملاو) :لاق

 «قاقحتسالا يف نايوتسيف «ةمكحلا يفو «ببسلا يف نايوتسي امهنألو

 «لداعلاو يغابلاو ءريبكلاو ٌريغصلاو «ئنألاو ُركَذلا هيف يوتسي اذهلو

 .ًابتاكم وأ ًانوذأم ناك اذإ دبعلاو ٌرحلاو

 هنأل ؛(ةعفشلا هيف تبجو :لام وه ضوعب ٌراقعلا كلم اذإو) :لاق

 يرتشملا هب كلم ام لثمب كّلمتلا وهو «هيف را مرش ةاعارم نم

 َرَم ام ىلع «ةميق وأ ةروص

 ةأرملا علاخي وأ ءاهيلع لجرلا ٌجّيزتي يتلا رادلا يف ةعفش الو) :لاق

 قتعي وأ «رلمع مد نع اهب حلاصي وأ ءاهريغ وأ ًاراد اهب ٌرجأتسي وأ «"”هب

 .(ادبع اهيلع

 هذهو ءاّنيب اَمِل ؛لاملاب لاملا ةلدابم يف بجت امنإ اندنع ةعفشلا نأل

 ُْلَقو «عورشملا ٌفالخ :اهيف ةعفشلا باجيإف «لاومأب تسيل ٌضاوعألا
 .عوضوملا

 .دحاو ئنعملاو :تلق .اهب ةأرملا ْمِلاَحت : خسُت يف دطبضو )١(



 1۹۷ هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام

 ه6 ثا و ىو و واو هاو و ده واو واو ىو يه وه واو ده هه ده هلو هو هى و ولو هو اه ولاهو هاو واه ®

 ضاوعألا هذه نأل ؛ةعفشلا اهيف ُبجت :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو

 .ضرعلاب عيبلا يف امك ءاهلثوب رذعت نإ اهتميقب ذخألا كمأف «هدنع ةموقتم

 .ًالصأ اهيف ضوع ال هنأل ؛ةبهلا فالخب

 هنأل ؛هيهاضُي ام وأ ءًارهم راد نم ًاصقيش َلَعَج اذإ اميف ئّتأتي "هوقو

 .هيف الإ هدنع ةعفش ال

 ةراجإلا دقعب اهريغو حاكنلا يف عضُبلا عفانم موق نإ :لوقن نحنو

 .ةعفشلا قَح يف رهظَي الف «يرورض

 ئنعملا يف هريغ ماقم موقي ام ةميقلا نأل ؛ مّوقتم ريغ قتعلاو مدلا اذكو

 .امهيف ققحتي الو «بولطملا ًصاخلا

 هنأل ؛ًارهم َرادلا اهل ّضَرَق مث ءِرهم ريغب اهجوزت اذإ :”'لذه ئلعو

 .عضبلاب الباقم هنوك يف «دقعلا يف ضورفملا ةلزنمب

 لانج لام ةلدابم هنأل ؟كسملاب وأ لما ومب اهغاب اذ ام فالحب

 رادلا عيمج يف ةعفش الف :ًافلأ هيلع درت نأ ىلع راد ىلع اهجّوزت ولو

 )١( زيزعلا 475/1١.

 ) )۲.هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق يأ

 ) )۳.فالخلا اذه ىلع يأ



 هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بجت ام ۹۸

 .ةعفشلا ِتَبَجَو : رارقإب اهيلع َحَلاص نإف ءراكنإب اهيلع حِلاصُي وأ

 .هقح يف ةيلام ةلدابم هنأل ؛فلألا ةصح يف ُبجت :الاقو

 الو «حاكنلا ظفلب دقعني اذهلو «عبات هيف عيبلا ىنعم :لوقي وهو
 .عَبتلا يف اذكف «لصألا يف ةعفش الو «هيف حاكنلا طرشب سقي

 نإ ئتح ءةدوصقملا ةيلاملا ةلدابملا يف تعرش ةعفشلا ّنألو
 ةصح يف ةعفشلا لاملا بر ّقِحتسَي ال :ٌحْبِر اهيفو ءأراد عاب اذإ براضملا
 .هيف ًاعبات هنوكل ؟ حبرلا

 .(ةعفشلا تيجو :رارقإب اهيلع حّلاص نإف «راكنإب اهيلع ٌحِلاصُي وأ) :لاق

 :حيحصلاو ء«رصتخملا» ْخّسُت رثكأ يف َرِكذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 :راكنإب اهنع حَّلاص اذإ هنأل :اهيلع :هلوق ناكم :راكنإب اهنع ٌحِلاصي وأ

 هِكلِم نع لرب مل اهن مُعْرَي وهف «هدي يف ٌرادلا تيب
 ءادتفا َلاملا َلَدَب هنأ لمتحي هنأل :توكسب اهنع َحَّلاَص اذإ اذكو

 .ًاحيرص ركنأ اذإ امك هوْصَح بْعَشل ًاعطَقو «هنيميل

 امنإو «يعدملل كلملاب فرتعم هنأل ؟رارفإب اهنع حام اذإ ام كداخب

 .ةيلام ةلدابم ناكف «حلصلاب هدافتسا

 يف ةعفشلا تبجو :تتوكس وأ ءراكنإ وأ «رارقإب اهيلع حلاص اذإ امأ

 «هسنج نم نكي مل اذإ هْعُز يف هقح نع ًاضوع اهَذَحَأ هنأل لد عيمج

 .همعزب لماعیف

 .هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا يأ )١(



 4 هيف بحت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام

 . طورشم ضوعب نوكت نأ الإ ؛ةبه يف ةعفش الو

 . عيفشلل ةعفش الف : رايخلا طرشب عاب نّمو

 و ارا رس ر

 . ةعفشلا ٍتَبَحَو : رايخلا طقسأ نإف

 و ترا ل

 .ةعمشلا تيجو : رايخلا طرشب ئرتشا نإو

 ضوعب نر نأ الإ) ءانركذ امل ؛(ةبه يف ا الو) :لاق

 .ءاهتنا م عيب هنأل ؛(طورشم

 هنأل ؛ًاعئاش هضوع الو بوهوملا نوكي ال نأو «ضبقلا نم دب الو

 .ةبهلا باتك يف هانررق دقو «ءادتبا 0

 داو لك نأل ا 0 002

 لاوز عنمي هنأل ؛(عيفشلل ةعفش الف :رايخلا طرشب عاب ا :لاق

 .عئابلا نع كلملا

 .لاوزلا نع عناملا لاز هنأل ؛(ةعفشلا تبجو :رايخلا طقسأ نإف)

 ريصي عيبلا نأل ؛حيحصلا يف «رايخلا طوقس دنع بلطلا طرششيو

 .كلذ دنع كلملا لاوزل ًاببس

 لاوز نمي ال هنأل ؛(ةعفشلا وتَّبِجَو :رايخلا طرشب ئرتشا نإو) :لاق

 رم ام ىلع « هيلع ئنتبت هُ ةعفشلاو ‹ قافتالاب ‹عئابلا نع كلملا



 هيف بجت ال امو .ةعفشلا هيف بجت ام اكد

 و و و و واو ىو و واه. هاو هو عه هه هله هاه هاه هاه هاه هاه هده هاه هده mo هاه ههه

 .درلا نع يرتشملا زجل ؛ عيبلا "بج و "ثالثلا يف اهذخأ اذإو

 .عيفشلا نود «يرتشملل وهو «"”طرشلاب تبث هنأل ؛ عيفشلل ٌرايخ الو

 .ةعفشلاب ذخألا هلف :امهدحأل ٌرايخلاو ءاهبْنَج لإ ٌراد تعيب نإو

 .اهب عفشي يتلا يف هكلم ءاقبل ؛رهاظف :'*'عئابلا امأ

 «"ءويبلا يف هانحضوأ «“لاكشإ هيفو «يرتشملل رايخلا ناك اذإ اذكو

 ءاهّرَي ملو ءاهارتشا اذإ ام فالخب «عيبلل هنم ةزاجإ ناك :اهذخأ اذإو

 لطي ال ةيؤرلا َرايخ نأل ؛ ةعفشلاب اهبٽجب عيب ب ام خاب هرایخ لطبي ال ثيح

 !؟هتلالدب فيكف «لاطبإلا حيرصب

 مادعنال ؛ ةيناثلا نود ءاهذخأي نأ هل :نلوألا رادلا م e اذإ ۳

 :ثالثلا :ب دّيقو «ثالثلا يه يتلا رايخلا ةدم يف ةعففشلا عيفشلا ذخأ اذإو )١1(

 977/1١5. ةيانبلا .قافتالا ىلع ةلأسملا نوكتل

 و يأ ()

 .طرشلاب تبثي رايخلا نأل ؛ ؛ عيفشلل يرتشملل ناك يذلا رايخلا تبثي ال يأ (۳)

 .عئابلا رايخ 5 يأ (5)

 الإ «يرتشملل ًاكلم نوكي ال :ةفينح يبأ دنع يرتشملل ناك ول رايخلا نأ :وهو (0)

 .نايبلا ةياغ رظنيو «ه١۹۸ ةخسن ةيشاح .هكلم ىف لخديف :امهدنع امأ «هرايخ طوقس دنع

 .طرشلا رايخ باب يف (1)
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 ١ هيف بحت ال امو ‹ةعفشلا هيف بحت ام

 - - ع 24 ارش

 .اهيف ةعفش الف : ًادساف ءارش ًاراد عاتبا نّمو
 2 صار ےس 5 0 يا 953

 . ةعفشلا تبجو : خسفلا قح طقس نإف

 .(اهيف ةعفش الف :ًادساف ءارش ًاراد عاتبا نمو) :لاق

 .عئابلا كلم لاوز مدعلف : ضبقلا لبق امأ

 عفدل عرشلاب تبا خسفلا قحو «خسفلا لامتحال :ضبقلا دعب امأو

 .زوجي الف «داسفلا ٌريرقت :ةعفشلا قح تابثإ يفو «داسفلا

 راص هنأل ؛حيحصلا عيبلا يف يرتشملل ٌرايخلا ناك اذإ ام فالخب

 .هنع ٌعونمم :دسافلا عيبلا يفو «ًاقّرصت هب صخأ

 .عناملا لاوزل ؛(ةعفشلا ٍتَبَجَو : خسفلا قح طقس نإف) :لاق

 ءاقبل ؛ةعفشلا هلف :ٌدعب عئابلا دي يف يهو ءاهينَجب راد تعيب نإو

 .هكلم

 .هل كليلا نأل ؛اهُعيفش وهف :يرتشملا ىلإ اهّمّلس نإو
 .عاب اذإ امك «هّتعفش ْتَلَطَب :هل ةعفشلاب مكحلا لبق عئابلا ْمّلس نإ مث

 دعب اهب عفش يتلا رادلا يف هِكْلِم ءاقب نأل ؛هّدعب مّلَس اذإ ام فالخب
 .هكلم ىلع ةعفشلاب ةذوخأملا ئقبّتف ءطرشب سيل ةعفشلاب مكحلا

 ؛تلطب :هل ةعفشلاب مكحلا لبق يرتشملا نم ئابلا اهدرتسا نإو

 .ةعفشلاب مكحلا لبق اهب عفشَي يتلا نع هكلم عاطقنال

121157 77707 



 هيف بجت ال امو «ةعفشلا هيف بحت ام 8

 .ةمسقلاب مهراجل ًةعفش الف : ٌراقعلا ءاكرشلا مستقا اذإو

 رايخب يرتشملا اهّدر مث ءةعفشلا عيفشلا ملسف ءاراد ئرتشا اذإو

 . عيفشلل ةعفش الف : ضاق ءاضقب بيعب وأ ءٍطْرَّش وأ ءةيؤر
 م 7 م
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 .ةعفشلا عيفشللف : عيبلا الياقت وأ ءءاضق ريغب بيعب اهدر نإو

 .(ةمسقلاب مهراجل ًةعفش الف :راقعلا ءاكرشلا مستقا اذإو) :لاق

 ام ةعفشلاو ءٌرْبَجلا اهيف يرجي اذهلو «زارفإلا ئنعم اهيف :ةمسقلا نأل

 .ةقلطملا ةلدابملا يف الإ تعرش

 يرتشملا اهّدر مث «ةعفشلا ٌعيفشلا مَّلسف ءاراد ئرتشا اذإو) :لاق

 .(عيفشلل ةعفش الف :ضاق ءاضقب بيعب وأ ءرطْرَش وأ «ةيؤر رايخب
 ءاشنإ يف ةعفشلاو «هكلم ميدق ىلإ داعف هجو لك نم خسف هنأل

 .دقعلا

 .همدعو «ضبقلا نيب اذه يف قرف الو

 ؛(ةعفشلا عيفشللف :عيبلا الياقت وأ «ءاضق ريغب بيعب اهّدر نإو) :لاق

 وهو «خسفلا ادّصَق دقو ءامهسفنأ ىلع امهتيالول ؛امهقح يف حسف هنأل

 لاملاب لاملا ةلدابم وهو ‹عيبلا دح دوجول ؛ثلاث سس يف ديدج عيب

 .ثلاث عيفشلاو « يضارتلاب

 ناك نإو ٍلصألا نم خسف :هلبق نأل قلا طي تلا هرلا هاو

 .فرع ام ىلع «ءاضق ريغب



 ۳ هيف بجت ال امو «ةعفشلا هيف بجت ام

 وهو «ةيؤر رايخ الو ءٍةمسق يف ةعفش الو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .ءارلا رسكي

 وهو «ةيؤر رايخ الو ءةمسق يف ةعفش الو :«"'"ريغصلا عماجلا» يفو)

 .هانيب اَمِل ؛ ةيؤرلا رايخب ٌدرلا ببسب ةعفش ال :هانعمو «("”'ءارلا رسكب

 ةظوفحم ةياورلا نأل :ةعفشلا :ئلع ًافطع «"حعتفلاب ةياورلا حصت الو

 ؛طرشلا ٌرايخو «ةيؤرلا رايخ ٍةمسقلا يف تبثي هنأ «ةمسقلا باتك يف
 ئنعملا اذهو ءاضرلاب هّموزل ُقّلعتي اميف ءاضرلا يف لّلَحل ناتبثي امهنأل

E 

FF FFدع د6  

 . ۱۸۳ص (۱)

 .ةيؤرلا رايخ :ظفل ءار يأ (۲)

 ثيللا يبأ نع لقنو «ةيادهلا بحاص مالك ۹4/1٤ ةيانبلا يف ينيعلا بّقعت (۳)

 .اههجو نايب َرْكَّذو ءاهزاوجو «ءارلا حتف ةياور تابثإ يسخرسلاو ناخ يضاقو



 باب

 ةعفشلا هب لطبت ام

 : كلذ ىلع ٌرِدلقَي وهو «عيبلاب َمِلَع نيح َداهشإلا عيفشلا َكَرَت اذإو

 الو ءنّيعيابتملا دحأ ىلع دهشُي ملو ءسلجملا يف دّهشَأ نإ كلذكو
 .راقعلا دنع

 ضوعلا درو «هتعفش تلطب : ضوع ئلع هتعفش نم َحّلاص نإو

 باب

 ةعفشلا هب لطبت ام

 ىلع ردقي وهو «عيبلاب مِلَع نيح داهشإلا عيفشلا َكَرَت اذإو) :لاق
 امنإ ضارعإلا نأل اذهو «بلطلا نع هضارعإل ؛(هتعفش ْتَلَطَب :كلذ

 .ةردقلا دنع يهو «رايتخالا ةلاح ققحتي

 «نّيعيابتملا دحأ ىلع ادهشُي ملو «سلجملا يف َدّهشأ نإ كلذكو) :لاق

 .مدقت اميف هانحضوأ دقو «(راقعلا دنع الو

 درو «هّتعفش تلطب ل ل :لاق

 قح درجم وه لب < «لَحملا يف ررقتم قحب سيل ةعفشلا ّقَح نأل ؛(ضوعلا
 ء«طرشلا نم زئاجلاب هطاقسإ قّلعتي الو هنع ضايتعالا حصي الف ٠ «كلمتلا

 .طاقسإلا حصيو «طرشلا لطبيف « «يلوأ دسافلابف



 ۳.0 ةعفشلا هب لطبت ام

 ع و,
 . هتعفش تلطب : عيفشلا تام اذإو
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 .انيِب امل ؛لامب هتعفش عاب ول اذكو

 .ررقتم ىح هنأل ؛ صاصقلا فالخب

 .لَحَملا يف كلم نع ضايتعا هنأل ؛قاتعلاو قالطلا فالخبو

 :هتأرمال نيّنعلا لاق وأ ءيفلأب ينيراتخا :ةرّيخملل لاق اذإ :هريظنو

 .ضوعلا تبثي الو «ٌرايخلا طقس :تراتخاف ءيفلأب خسفلا كرت يراتخا

 ال : ىرخألا يفو «ةياور يف ٍةعفشلا ةلزنمب :اذه يف سفنلاب ةلافكلاو

 .لاملا بجي الو «ةلافكلا لطبت

 دقو «ةصاخ ةلافكلا يف يه :ليقو « ةعفشلا يف ةياور هذه :ليقو

 .هعضوم يف فرع

 .(هتعفش تلطب :عيفشلا تام اذإو) :لاق

 .هنع ثروت :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 «ةعفشلاب ءاضقلا لبق «عيبلا دعب تام اذإ :هانعم :هنع هللا يضر لاق

 .هتثرول مزال عيبلاف :هرضْبقو نمثلا راقت لبق «يضاقلا ءاضق دعب تام اذإ امأ

 .عويبلا يف رم دقو «طرشلا رايخ يف يفالتخالا ٌريظن اذهو

 .ناميلس يبأ ةياور نم «حلصلا باتك ةياور يهو «ئرخألا ةياورلا يف يأ )١(

 5/1١5 ١١. ةيانبلا

 .7094/1 ريبكلا يواحلا (؟)



 ةعفشلا هب لطبت ام ۳۰٦

 .ةعفشلا لطبت مل : يرتشملا تام نإو

 . عفش تلطب : ةمفشلاب هل ئضقُي نا لبق هب عفش ام عيقشلا عاباذإو

 «عيبلا دعب ثراولل كلملا ُتبثيو «هراد نع هكلِم لوزي توملاب هنألو

 بجوتسي الف «طرش :ءاضقلا تقو لإ عيفشلل هؤاقبو «عببلا تقو هّمايقو

 .هنودب ةعفشلا

 « "قاب قِحتسملا نأل ؛ (ةعفشلا لطبَت مل :يرتشملا تام نإو) :لاق

 .هقح ببس رّيغتي ملو

 .هتيصوو «يرتشملا نيد يف عابي الو

 عيفشللف :ةيصوب اهيف يرتشملا ئصوأ وأ «يصولا وأ يضاقلا هعاب ولو
 .هتايح يف '"' اغ ففي اذهلو دن «هقح مدقتل ؛رادلا دابو «هلطبپ نأ

 تلطب :ةعفشلاب هل ئضقي نأ لبق هب عفشي ام عيفشلا عاب اذإو) :لاق

 ءهكلمب لاصتالا وهو «كلمتلا لبق قاقحتسالا ببس لاوزل ؛(هّتعفش

 وأ ءًاحيرص مّلس اذإ امك «ةعوفشملا ءارشب ملعي مل نإو هب لوزي اذهلو
 .هب مّلعَي ال وهو «نيدلا نع ءاربإ

 عنمي هنأل ؛هل رايخلا طرشب هّراد عيفشلا عاب اذإ ام فالخب اذهو

 .لاصتالا يقبف «لاوزلا

 .عيفشلا وهو )١(

 .يرتشملا فرصت يأ )۲(



 نوح ةعفشلا هب لطبت ام

 .هل ةعفش الف : عيفشلا وهو «عاب اذإ عئابلا ليكوو

 .ةعفشلا هلف : عيفشلا وهو «عاتبا اذإ يرتشملا ليكوو

 .هل ةعفش الف : عيفشلا وهو «عئابلا نع َكّرّدلا َنِوَّض ول كلذكو

 تعيب اهنأ مَع مث ءٌمُلَسف ءمهرد فلاب تعبي اهنأ عيفشلا غلب اذإو
 هلو «ٌلطاب هّميلستف :ٌرثكأ وأ فلا اهتميق ريعش وأ ةطنحب وأ ءلقأب
 1 . ةعفشلا

 .هل ةعفش الف :عيفشلا وهو «عاب اذإ عئابلا ليكوو) :لاق

 .(ةعفشلا هلف :عيفشلا وهو «عاتبا اذإ يرتشملا ليكوو

 عيبا وأ «ئرتشا نّمو «هل ةعفش الف :هل َمّيِب وأ ءعاب نم نأ :لصألاو

 «هتهج نم مت ام ٍضْقَن يف ئعسي ةعوفشملا ذخأب لوألا ّنأل ؛ةعفشلا هلف :هل
 .ءارشلا لثم هنأل ؛ةعفشلاب ذخألاب هؤارش ضفتي ال يرتشملاو «عببلا وهو

 .(هل ةعفش الف : عيفشلا وهو «عئابلا نع كردلا َنِمَّض ول كلذكو) :لاق

 «عيبلا ٌرايخلا هل طورشملا ئضمأف «هريغل َرايخلا طَرَشو «عاب اذإ اذكو

 بناج فالخب «هئاضمإب مَ عيبلا نأل ؛هل ةعفش الف :عيفشلا وهو

 .يرتشملا بناج نم ٌرايخلا هل طورشملا

 اهنأ َمِلَع مث ملف 7 فلأب تعبي اهنأ عيفشلا خل اذإو) :لاق

 لو «لطاب هُميلستف :رثكأ وأ فلآ اهُميق ريعش وأ ةطنحب ٍ وأ «لقأب تعيب

 يذلا سنجلا دل لوألا يف نمثلا راثكتسال ف امنإ 0 ؛(ةعفشلا

 .فيلّتخم سنجلا ذإ «يناثلا يف هب عيب ام رسيتو هّمَلَب



 ةعفشلا هب لطبت ام ۳۹۸

 .هل ةعفش الف : فلأ اهتميق َريناندب تعيب اهنأ ناب نإو

 هلف : ريغ هنأ مِلَع مث ءةعفشلا مّلَسف «نالف يرتشملا نإ : هل لبق اذإو
 و

 .ةعفشلا

 .براقتم يددع وأ نوزوم وأ ليكم لك اذكو

 بجاولا نأل ؛رثكأ وأ فل هتميق ضْرَعِب تعيب اهنأ مِلَع اذإ ام فالخب

 .ريناند وأ مهارد يهو «ةميقلا هيف
 .(هل ةعفش الف :فلأ اهتميق ريناندب تعيب اهنأ ناب نإو) :لاق

 .رثكأ تناك اذإ اذكو

 .سنجلا يفالتخال ؛ةعفشلا هل :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .ةيلاملاو ةينمثلا قح يف ٌدِحَّتم سنجلا نأ :انلو

 هنأ َّمِلَع مث «ةعفشلا مّلَّسف «نالف يرتشملا نإ :هل ليق اذإو) :لاق
 .راوجلا توافتل ؛(ةعفشلا هلف :هٌريغ

 ؛هريغ بيصن ذخأي نأ هلف :هريغ عم نالف وه يرتشملا نأ َمِلَع ولو
 .هقح يف دجوي مل ميلستلا نأل

ASN A EEO N 
 م ل

 ميلست لكلا يف ميلستلا نأل ؛ةياورلا رهاظ يف «ةعفش ال :هسكع يفو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «هضاعبأ يف
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 لصف

 : عيفشلا يلي يذلا حلا لوط يف ءاهنم عارذ َرادقم الإ ًاراد عاب اذإو

 .هل ةعفش الف

 مهسلا يف راجلل ةعفشلاف : اهتكّيقب عاتبا مث «نمشب ًامهس اهنم عاتبا اذإو
 . يناثلا نود «لوألا

 لصف

 ةعفشلا اهب لطب يتلا "”لّيجلا نايب يف 0 ل : 60١
 يلي يذلا حلا لوط يف ءاهنم عاَرؤ رادقم الإ ًاراد عاب اذإو) :لاق

 ."ةليح هذهف «راوجلا عاطقنال ؛(هل ةعفش الف :ميفشلا
 ا امل دلا هلو «نادقملا نهتم تفر اذكو ا ا

 يف راجلل ةعفشلاف :اهّتيقب عاتبا مث «نمثب ًامهس اهنم عاتبا اذإو) :لاق

 يف يرتشملا نأ الإ ءامهيف ٌراج عيفشلا نأل ؛(يناثلا نود «لوألا مهسلا

 .هيلع مدقتيف «كيرش "9 اغلا

 ًاملاظ وأ ءًايذؤم ًاقساف نوكي امبر عيفشلا نأل ؛لّيحلا ىلإ جاتحُي امنإو )١(
 .115/15 ةيانبلا .هراوج نع بانتجالا ىلإ جاتحّيف «ًايدعتم

 .ةعفشلا يف يأ (۲)

 .يقابلا :خسُت يفو (۳)



 و

 لصف 1۰

 نود «نمثلاب ةعفشلاف : هنع ًاضوع ًابوث هيلإ َمَقَد مث «نمثب اهعاتبا نإو

 . بوثلا

 .هللا همحر فسوي ىبأ دنع ةعفشلا طاقسإ ىف ةليجلا هّركُت الو

 يقابب يقابلاو «ًالثم ًامهرد الإ نمثلاب مهسلا عاتبا :ةليحلا دارأ نإف

 ."”همغلا

 «نمثلاب ةعفشلاف :هنع ًاضوع ًابوث هيلإ عقد مث «نمثب اهعاتبا نإو) :لاق

 .رادلا نع ضوعلا وه ْنمثلاو ءرَخآ دقع هنأل ؛(بوثلا نود

 “عاف «ةكرشلاو ٌراوجلا ٌمُعَن ئرخأ ةليح هذهو :هنع هللا يضر لاق

 .هتميق ردقب بوث اهب ىطعُيو «هِتميق فاعضأب

 مايقل ؛بوثلا يرتشم ىلع نمثلا لك ئقبي :ةعوفشملا ِتّقِحّتسا ول هنأ الإ
 ."”هب ررضتيف «يناثلا عيبلا

 :عوفشملا قحتسا اذإ ئتح ءٌرانيد نمثلا مهاردلاب حابب نأ :هجوألاو
 ريغ ال« ”رانيدلا ذر بجي: فرصلا لطني

 .هللا همحر فسوب يبأ دنع ةعفشلا طاقسإ يف ةليجلا هركث الو) :لاق

 يفو «ه١٤۷ ةخسن يف ًتبثم :نمثلا يقابب يقابلاو :هلوقو ءمهرد وهو )١(
 .يقابلاب يقابلاو :ئرخأ خسُن

 .هتميق فاعضأب عيبملا عابي يأ ()

 .يناثلا عيبلاب يأ (۳)

 .يرتشملا ْئلع )٤(



0 

 ۳۱۱ ل

 . هللا همحر دمحم دنع هرکتو

 «ررضلا عفدل تيجو امنإ ةعفشلا نأل ؟(هللا همحر دمحم دنع هركتو

 .هانعقد ام ةليحلا انْحَبَأ ولو

 .ًاررض دعي الف «"”قحلا تابثإ نع ٌعْنَم هنأ :هللا همحر فسوي يبألو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةاكزلا طاقسإ يف ةليحلا :فالخلا اذه ئلعو
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 ةعفشلا يف ةقرفتم لئاسم ۳1۲

 ف سا ف
 ةقرفتم لئاسم

f ٠ 7 02 35  
 بيصن ذخأي نأ عيفشللف : لجر نم اراد رفت ةسمخ ئرتشا اذإو

 2 ت ر 0007 و

 .اهكرت وأ ءاهلك اهذَخأ : رفت ةسمخ نم لجر اهارتشا نإو «مهدحأ

 بيصن ّدخأي نأ عيفشللف :لجر نم ًاراد رق ةسمخ ئرتشا اذإو) :لاق

 هک وأ ءايلك هح :ِرَمَت ةسمخ نم لجر اهارتشا نإو «مهرلحأ

 ىلع ةقفصلا قرفتت :ضعبلا ٍذخأب :يناثلا هجولا يف نأ :ٌقْرَملاو

 ماقَم عيفشلا موقي :لوألا هجولا يفو ءررضلا ةدايز هب ٌررضتيف «يرتشملا
 .ةقفصلا قرفتت الف «مهدحأ

 الإ .حيحصلا وه ؛هّدعبو «ضبقلا لبق ناك اذإ امنيب اذه يف قرف الو
 قني مل ام «هيلع ام دقت اذإ مهدحأ بيصن ذأ هُنِكمُي ال :ضبقلا لبق نأ

 ٍدحأ ةلزنمب «عئابلا ىلع ديلا قيرفت ىلإ يدؤي ال يك ؛هتصح ٌرَخآلا
 .عئابلا دي تطقس هنأل ؛ضبقلا دعب ام فالخب « نييرتشملا

 ةربعلا نأل ؛ةلمج ْنمثلا ناك وأ ءًانمث ضعب بيصن لكل ئّمس ءاوسو
 .نمثلل ال «ةقفصلا قّرفتل :اذه يف

 .«ىهتنملا ةيافك» ىف اهانركذ تاعيرفت انهو



 ۳۳ ةعفشلا ىف ةقرفتم لئاسم

 عيفشلا َذَخَأ : عئابلا همساقف موسم ريغ راد فصن ئرتش ثا نمو

 . عدي وأ «يرتشملل راص يذلا فصنلا

 ذخأ :عئابلا هّمّساقف «موسقم ريغ راد فصن ئرتشا نّمو) :لاق

 .(عَدَي وأ «يرتشملل راص يذلا فصنلا عيفشلا

 متي اذهلو «عافتنالا ليمكت نم هيف امل ؛ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل

 مق هل ناك نإو ضبقلا ْضقنَي ال عيفشلاو «ةبهلا يف ةمسقلاب ضبقلا

 .همامت نِم وه ام ضقت ال اذكف «عئابلا ىلع ةدهّعلا ٍدْوَعِب "هيف

 مّساقو «ةكرتشملا رادلا نم هّبيصن نيكيرشلا دحأ عاب اذإ ام فالخب

 عقو ام َدقعلا نأل ؛ هضَعَت عيفشلل نوکی ثيح «“ عبي مل يذلا ''”يرتشملا

 لب ءدقعلا مكُح وه يذلا ضبقلا مامت نم ةمسقلا نكت ملف < مساق يذلا ب

 .هتبهو هعيب ضقت امك «عيفشلا ضف «كلملا مكحب فرصت وه

 فصنلا خب عيفشلا نأ الغ لذي را تاكل يارا قالطإ مث

 فسوي يبأ نع يورملا وه وهو «ناک بناج يأ يف يرتشملل راص يذلا

 .ةمسقلاب هّقَح لاطبإ كلمي ال يرتشملا نأل «هللا همحر

 ريغ .ءارلا حتفب خست يفو )١(

 ١7١/1١4. ةيانبلا .ةموسقم ريغ :خسُت يفو «موسقم ريغ فصنلا نوك لاح يأ (5)

 .ضقنلا يف يأ ()

 .مساق :لعاف :يرتشملا (5)

 .ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم يف وهو «عبي مل يذلا كيرشلا يأ (0)
 ١71/1. 5 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ (5)



1 
 7 ةشلا ىف ةقرفتم لئاسم

 .ةعفشلا هلف : ريد هيلع «هل نوذأم دبع هلو ءاراد عاب نمو

 .ةعفشلا هالوملف : عئابلا وه دبعلا ناك اذإ اذكو

 يبأو ةفينح يبأ دنع ٌرئاج ريغصلا ىلع ةعفشلا يصولاو بألا ميلستو
 . غلب اذإ هيعفش ىلع وه : هللا امهمحر ٌرفزو دمحم لاقو «هللا امهمحر فسوي

 يتلا رادلا بناج يف عفو اذإ هذخأي امنإ هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .رخآلا بناجلا يف قي اميف ًاراج ئقبي ال هنأل ؛اهب عفشي

 .ةعفشلا هلف :نيد هيلع «هل نوذأم دبع هلو «ًاراد عاب نَّمو) :لاق

 ةعفشلاب َّدخألا نأل ؛(ةعفشلا هالوملف :عئابلا وه دبعلا ناك اذإ اذكو

 دارا فرصتي نا يلم نال اهو ارا الرف «نمشلاب كلمت

 نمل ةعفش الو «هالومل هعيبي هنأل ؛ْنْيَد هيلع نكي مل اذإ ام فالخب

 ةفينح يبأ دنع ئاج ريغصلا ىلع ةعفشلا يصولاو بألا ميلستو) :لاق

 هتعفش ىلع وه :هللا امهمحر رفزو دمحم لاقو «هللا امهمحر فسوي يبأو

 .(غلب اذإ

 «يبصلا راد راوجب راد مارش امُهَمَلَب اذإ :فالخلا اذه ىلعو :اولاق

 .ةعفشلا ابلطي ملف

 باتك ةياور يف «ةعفشلا بلطب ليكولا ميلست :فالخلا اذه ئلعو

 .حيحصلا وهو «"ةلاكولا

 .هللا همحر دمحمل لصألا باتك نم )١(



 ٠ و ماو هو و و و واو ا. واو ىو و هو دو واوا و ها GOG OSO واو و دو ده هاو او ده GS SS ® هاه

 «هّلاطبإ ناكلمُي الف «ريغصلل تبا قح هنأ :هللا امهمحر ٌَرفزو ردمحمل
 .هدوقو « تيك

 هب ًارارضإ هلاطبإ ناكف «ررضلا عفدل عش هنألو

 بجوأ نَم نأ ئىرُي الأ ؛هكرت ناكلمَيف «ةراجتلا نعم يف هنأ :امهلو

 .يصولاو بألا نم هدر حص :يبصلل ًاعيب

 نمثلا ئقبيل ؛ هكر يف ٌرظنلا نوكي دقو ءررضلاو عفنلا نيب ٌرئاد هنألو

 .هناكلميف «2"”ةيرظن ةيالولاو «هكلم ىلع
 .ضارعإلا ليلد هنوكل ؛امهلاطبإك :امهثوكسو
 ءاهتميق نم رثكأب تعيب نإف ءاهتميق لثمب تعيب اذإ فالتخالا اذهو

 .ارظن نطحيمل ةنأل ؛ عامجإلاب «ميلستلا زان 1 :هيف سانلا نباغتي ال امب

 «ميلستلا كلمي الف ءّذخألا كلمي ال هنأل ؛قافتالاب «حصي ال :ليقو

 .يبنجألاك

 هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نعف :ةريثك ةاباحم اهتميق نم لقأب تعيب نإو
 ايتن بلس ال

 .ملعأ ىلاعت هللاو هللا همحر "”فسوي يبأ نع ةياور الو

4 
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 )١( ةيانبلا .هقح ىف رظنلا لجأل ىنعي «ةيرظن ىصولاو بألا ةيالو يأ ٠١١/٠١ .

 ةيانبلا رظني .ميلستلا 175/15.



 ةمسقلا باتك ۳۱1١

 ةمسقلا باتك

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ةعورشم ةكرتشملا نايعألا يف ٌةمْسِقلا
 ."”ثيراوملاو مناغملا يف اهّرشاب

 .ريكن ريغ نم اهب ثراوتلا ئرجو
 :امهدحأل عيتجي ام نأل ؛زارفإلاو ةلدابملا ىنعم نع ىَرعَت ال يه مث

 هقح نم يقب امع ًاضوع هذخأي وهف «هبحاصل ناك هضعبو «هل ناك هّضعب
 .ًازارفإو ةلدابم ناكف «هبحاص بيصن يف

 ىتح «توافتلا مدعل ؛تانوزوملاو تاليكملا يف رهاظلا وه ٌزارفإلاو

 .هبحاص ةبيَغ لاح هبيصن ذخأي نأ امهدحأل ناك

 N هامستقاف «"هایرتشا ولو

 ئتح «توافتلل ؛ ضورعلاو تاناويحلا يف ذ رهاظلا وه ةلدابملا انعمو

 ًاضيأف :ثيراوملا امأو ء(١٠٠۳ يراخبلا حيحص يفف :مئانغلا ةمسق امأ )١(

 .(3775) يراخبلا حيحص يف

 .تانوزوملا وأ تاليكملا نم ًائيش ناكيرشلا ئرتشا ول يأ (۲)

 .ةمسقلا لبق هل ًاكولمم ناك ام ريع هبيصن نأل (۳)



 ۳۱۷ ةمسقلا باتك

 نيب مسقيل ؛لاملا تيب نم قري ءًامساق بِصنَي نأ يضاقلل يغبنيو
 .رجأ ريغب سانلا

 ."رخآلا ةبيَع دنع هبيصن ذخأ امهدحأل نوكي ال

 «ةمسقلا دعب ةحبارم هبيصن امهدحأ يبي ال :هامستقاف «"هايرتشا ولو

 بَّلَط دنع ةمسقلا ىلع يضاقلا َرّبجأ :دحاو سنج نم تناك اذإ اهنأ الإ

 امم ةلدابملاو «دصاقملا براقتل ؛زارفإلا 017 هيف نأل ؛ءاكرشلا ٍدحأ

 .نيدلا ءاضق يف امك ءٌرْبجلا هيف يرجي

 عافتنالاب هّصُْخَي نأ يضاقلا لأسي :ةمسقلا بلطب مهّدحأ نأل اذهو

 .هتباجإ يضاقلا ىلع بجيف «هكلمب عافتنالا نع َريغلا عنميو «هبيصنب

 ا ا ع يضاقلا ُربِجُي ال :ةفلتخم ًاسانجأ تناك نإو

 .دصاقملا يف توافتلا شْحف رابتعاب «ةلداعملا

 .مهل ّقحلا نأل ؛زاج :اهيلع اًوًضارت ولو

 ؛لاملا تيب نم هقزري «"”امساق بِصنَي نأ يضاقلل يغبنيو) :لاق

 نم ءءاضقلا لمع سنج نم ةمسقلا نأل ؛(رجأ ريغب سانلا نيب مسقيل

 .يضاقلا قر هبشأف «ةعزانملا ّْعّطَق هب متي هنإ ثيح

 .هبحاص ةبيغ لاح :خسُن يفو )١(

 .ضورعلا وأ تاناويحلاك «ليكملا ريغ نم كرتشملا ءيشلا يأ ()

 .ًاماّسق :خسُت يفو (۳)



 ةمُسِقلا باتك 1۸

 .رجألاب مسقي امساق بصل : لعقي مل نإف

 .ةمسقلاب ًاملاع «ًانومأم ءًالدَح نوكي نأ بجيو
 2 ي2 ھه

 ؛ هلام يف هثيافك نوكتف ةماعلا ٌمُعت مساقلا بصل ةعفنم نألو

 .منغلاب ًامرغ
 .(رجألاب مسقُي ًامساق بصل :لعفي مل نإف) :لاق

 «صوصخلا ىلع مهل مفنلا نأل ؛ نّيوِساقتملا ىلع ُنوكي رجأب :هانعم

 :ةدايزلاب عضال نك ةدلارجا ذر
 .ةمهّتلا نع دعبأو «سانلاب قفرأ هنأل ؛لاملا تيب نم هقُرِرَي نأ لضفألاو

 نم هلال + (ةمسقلاب املاع ءانومأم «ًالدع نّوكي نأ بجيو) :لاق

 .ءاضقلا لمع سنج

 وهو «هلوق ىلع ٍدامتعالا نمو «ملعلاب يهو «ةردقلا نم دب ال هنألو

 .ةنامألاب

 .(ردحاو ميساق ىلع سانلا يضاقلا ربجي الو) :لاق

 .دوقعلا ىلع َرْبَج ال هنأل ؛هورجأتسي نأ ئلع مهربجي ال :هانعم

 .هلثم رجأ ىلع ةدايزلاب مكحتل :نّيعت ول هنألو

 )١( ةيانبلا .لاملا تيب وهو ءةماعلا لام يف يأ ١7577/1١65.



 ۳1۹4 ةمسقلا باتك

 مسلس

 ن رتشي ماسلا كرت الو

 1 و

 :الاقو «هللا همحر ةفينح ىبأ دنع سوؤرلا ددع لع ةمسقلا ةرجأو

 . ءابصنألا رّدَق ىلع

 ىلإ جاتحيف «ريغص مهيف ناك اذإ الإ ءزاج :اومستقاف ءاوحلطصا ولو
 .هيلع مهل ةيالو ال هنأل ؛ يضاقلا رم

 ىلع ةيلاغ ةرجألا َريصت ال يك ؛(نوكرتشي ماسقلا كرتي الو) :لاق
 «تاوفلا ةفيخ ؛هيلإ ی نك ردات :ةكرشلا مدع دنعو «مهلكاوتب رعسلا

 .رجألا صخر يف
 هللا همحر ةفينح يبأ دنع سوؤرلا ددع ىلع ةمسقلا ةرجأو) :لاق

 .(ءابصنألا رْدَق ىلع :الاقو

 رثبلا رقحو «ناّرولاو لاّكلا ةرجأك «هرذقب ٌردقتَيف «كليلا ةنؤم هنأل

 ۰ .كرتشملا كولمملا ةقفنو «ةكرتشملا
 «توافتي ال هنأو «زييمتلاب لباقم رجألا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ليلقلا ىلإ رظنلاب باسحلا بعص امبرو

 .زييمتلا لصأب مكحلا قلعتيف «هرابتعا ٌرَذعتيف «رمألا سكعني دقو
 .توافتي وهو «بارتلا لقنب لباقم رجألا نأل ؛رئبلا رفح فالخب

 .فالخلا ىلع وه :ليق :ةمسقلل ناك نإ نزولاو ليكلاو

 .مْسَقلا ىلإ ماًسقلا نم لك ردابتي يأ (1)



 ةمسقلا باتك ۰

 اوُعَداو ةعْيِض وأ ٌراد مهيديأ يفو «يضاقلا دنع ءاكرشلا َرَضَح اذإو ۱ے ا ارا
 ئتح هللا همحر ةفينح يبأ دنع يضاقلا اهمسقي مل : نالف نع اهوئرَو مهنأ

 .هتثرو ددعو «هتوم ىلع ةنيبلا اوميقي

 اهّمَسَق هنأ ةمسقلا باتك يف رك ذّيو «مهفارتعاب اهُمسقَي : هابحاص لاقو

 . مهلوقب

 هّمَسَق : ثاريم هنأ اَوَعَّداو «راقعلا ئوس ام كرتشملا لاملا ناك نإو

 .ًاعيمج مهلوق يف

 وهو «نزولاو ليكلا لمعب لمعب لّباقم ٌرجألاف :ةمسقلل نكي مل نإو

 ."0لّصَقُي الو «َقِلطُأ ول ٌرذعلا وهو «توافتي

 .عنتمملا ٍةَرِضَمو «هعفنل ؛ عنتمملا نود «بلاطلا ئلع هنأ :هنع

 و وأ ٌراد مهيديأ يفو «يضاقلا دنع ءاكرشلا رح اذإو) :لاق

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع يضاقلا اهمسقي مل :نالف نع اهوثرو مهنأ اوُعَداَو

 .هتثرو ٍددعو «هتوم ىلع ةنيبلا اوميقي تح

 اهّمَّسَق هنأ ةمسقلا باتك يف ٌركذيو «مهفارتعاب اهمسقُي :هابحاص لاقو

 .مهلوقب

 همس تاري هنا ارمماو هناقعلا وسام ةكلرتسلا لاخلا ناك نو

 سيل وأ ةمسقلل هنأ لّصفي ال :دارملاو «داصلا حتفب «ءلّصفي :خسُت يفو )١(
 ا



 ۴۲۱ ةمسقلا باتك

 . مهنيب هَمَسَق : هورتشا مهنأ راقعلا يف اودا ولو

 .(مهنيب همس :هورتشا مهنأ راقعلا يف اوَعَدا ولو

 هل عزانم الو ءقدصلا ةرامأ :َرارقإلاو يكلملا ليلد :ّديلا نأ :امهل

 .ئرتشملا راقعلاو «ثوروملا لوقنملا يف امك «مهنيب همسقيف

 كذب هنأ الإ ٌديِقُي الف ءركنملا ىلع الإ ةنيب الو نم ال هنأل اذهو
 .مهآدعتي الو «مهيلع رصتقيل ؛مهرارقإب اهَمَسَق هنأ :ةمسقلا باتك يف

 لبق هكلم ىلع ةاقبم ةكرتلا ذإ «تيملا ىلع ءاضق ةمسقلا نأ :هلو

 هثويد ئضقُتو ءاهيف هاياصو ذم :اهّلبق ةدايزلا تثدح ول ئتح «ةمسقلا
 .ةمسقلا دعب ام فالخب ءاهنم

 نم دب الف «هيلع ةجحب سيل ٌرارقإلاف :تيملا ىلع ءاضق "تناك اذإو
 :ثروملا نع امصخ تضفي ةثرولا ضعب نأل ؛ ٌةديفم يهو « ةئيبلا

 هنإف «نيدلاب رِقملا يصولا وأ ثراولا يف امك «هرارقإب كلذ عنتمُي الو

 ؛ًارظن ةمسقلا يف نأل ؛لوقنملا فالخب «هرارقإ عم هيلع ةنيبلا لبقي

 .هسفنب نصحمف راقعلا امأ «ظفحلا ىلإ ةجاحلل

 ع زال قالك زار ريترو درت اب ريع كلا

 مل نإو عئابلا كلم ىلع ئقبي ال عيبملا نأل ؛ئرتشملا فالخبو
 7 و 3 2
 تلا ع ام فا نكت لف ابكت

 .ةمسقلا يأ )١(

 .ةنيبلا يأ (۲)



 ةمْسِقلا باتك ۲۲

 . مهنيب هَمَسَق : مهيلإ لقتنا فيك اوركذي ملو ؛كلملا اودا نإو

 يف اهنأ ةنيبلا اماقأو «نالجر اهاعّذا ّضرأ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .امهل اهنأ ةنيبلا اميقُي ئتح اهمسقَي مل : ةمسقلا ادارأو ءامهيديأ

 ىف ٌرادلاو «ةثرولا ددعو «ةافولا ىلع ةنيبلا اماقأو «ناثراو َرَضَح اذإو

 ًابرصتيو «نْيِرضاحلا بلطب يضاقلا اهَمَسَق :ٌبئاغ ثراو مهعمو .مهيديأ

 . بئاغلا بيصن ٌضبقَي ًاليكو

 ؛(مهنيب ِهّمَسَق :مهيلإ لقتنا فيك اوركذي ملو «كلملا اوَعَّذا نإو) :لاق

 .مهريغل كلملاب اورقأ ام مهنإف ,ريغلا ىلع ءاضق ٍةمسقلا يف سيل هنأل

 عماجلا» يفو) قلا تاك ةياووب هته دنع ا يضر لاق

 ادارأو ءامهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اماقأو «نالجر اهاعدا ضرأ :«"”ريغصلا

 .امهريغل نوكت نأ لامتحال ؛(امهل اهنأ ةنيبلا اميقُي ئتح اهمسقي مل :ةمسقلا

 .ةصاخ هللا همحر ةفينح يبأ لوق وه :ليق مث

 ُريغ راقعلا يف ظفحلا ةمسق نأل ؛حصألا وم وهو «لكلا لوق وه :ليقو
 .زاوجلا عنتماف ‹كلم الو «همايق ىلإ رِقَتفَت ةف :كلملا ة ةمسقو ؛هيلإ جاتحم

 «ةثرولا ٍددعو ءةافولا ىلع ةنيبلا اماقأو «ناثراو َرَضَح اذإو) :لاق

 بلطب يضاقلا اهَمَسَق :بئاغ ثراو مهعمو «”'مهيديأ يف ٌرادلاو

 .بئاغلا بيصن ضيق ًاليكو ُبصنَيو «نُْيِرِضاحلا

 .هللا همحر دمحمل طوسبملا باتك نم يأ )١(

 .95١؟ص (؟)

 ١50/١5. ةيانبلا .امهيديأ يف :باوصلا نأ مهضعب حجرو (۳)



 YY ةمسقل قلا باتك

 . مهدحأ ةبيغ عم مسقي مل : نيرتشم اوناك ولو
 و

 مسقي مل : هنم ءيش وأ «بئاغلا ثراولا دي يف ٌراقعلا ناك نإو

 ؛ هّبيصن ضبقي ايصو بيصنيو «مسقي :يبص بئاغلا ناکم ناك ول اذكو

 .ريغصلاو بئاغلل ًارظن هيف نأل

 امك ءامهل ًافالخ ءًاضيأ هدنع ةروصلا هذه يف ةنيبلا ةماقإ نم ّدب الو

 .لبق نم انركذ

 .(مهرلحأ بيَ عم مق مل :نيرتشم اوناك ولو) :لاق
 هيلع دريو «بيعلاب دري ئتح «ةفالخ كلي ثراولا كلم نأ :قرفلاو

 «ثّروملا ءارشب ًارورغم ٌريصيو «عاب وأ ثّروملا هارتشا اميف بيعلاب
 .هسفن نع ٌرَخآْلاو «هدي يف اميف تيملا نع ًامصخ امهدحأ بصتتاف

 لا يمس ءارقق هلا تر انف

 عئاب ىلع بيعلاب دري ال اذهلو ءأدّتبم كلم :ءارشلاب تباثلا كلملا امأ

 .قرفلا حضَوف «بئاغلا نع ًامصخ ٌرضاحلا ُمَّلِصَي الف «هعئاب

 .(مسقي مل :هنم ءيش وأ ‹«بئاغلا ثراولا دي يف ٌراقعلا ناك نإو) :لاق

 .هعدوم لي يف ناك اذإ اذكو

 ريغصلاو بئاغلا ىلع ءاضق ةمسقلا نأل ؛ريغصلا ولي يف ناك اذإ اذكو

 مصخب سيل مصخلا ُنيِمأو ءامهنع رضاح مصخ ريغ نم امهرلي قاقحتساب

 .زوجي ال مصخ ريغ نم ءاضقلاو «هيلع حس اميف هنع



fةمسقلا باتك  

 ٠ 0 عع ۶ ت 1

 . مسقي مل : دحاو ثراو رضح نإو

 امك ؛حيحصلا وه ءاهيدعو ةنيبلا ةماقإ نيب لصفلا اذه يف قرف الو

 .«""باتكلا» يف قلطأ

 دب ال هنأل ؛ةنيبلا ماقأ نإو (مسقي مل :لحاو ثراو َرَضَح نإو) :لاق

 اذكو ءًامصاخّمو ًامصاخُم حلصي ال حاولا نأل ؛نْيَمصخ روضح نم

 .اًنيِب ام ىلع «نينثا ٌرضاحلا ناك اذإ ام فالخب

 ءًايصو ريغصلا نع يضاقلا بص :ًاريغصو ًاريبك ٌرضاحلا ناك ولو

 .ةنيبلا تميقأ اذإ مسو

 «ةمسقلا اًبلَطو ءاهيف ثلثلاب هل ئصومو ٌريبك ثراو َرَضَح اذإ اذكو

 :ريبكلا «نّيَمصخلا عامتجال ؛مسقي :ةيصولاو ثاريملا ىلع ةنيبلا اماقأو

 .هسفن نع :هل ئصوملاو «تيملا نع

 هّماَقَم همايقل ؛ غولبلا دعب هسفنب َرَضَح هنأك «يبصلا نع يصولا اذكو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو

 ال ا ا



 لصف
 مّسقي ال امو ءمّسقي اميف 5

 ی بلطي من : هبيصنب عفتني ءاكرشلا نم ٍدحاو لك ناك اذإو

 بلط نإف : هبيصن ةّلقل هب ٌررغتسَي ُرَخآلاو ءمهدحأ عفتني ناك نإو

 .مسقي مل : ليلقلا بحاص ّبّلَط نإو «مَسَق : ريثكلا بحاص

 و 0

 لصف

 مّسقي ال امو ءمّسقي اميف

 بلطب "مسك :هيصنب عب ءاكرشلا نم راحاو لك ناك اذإو) :لاق

 ام ىلع «مهدحأ بلط دنع اهّلوتحَي اميف مزال ىح ةمسقلا نأل ا

 .لبق نم هاني

 ناف :هبيصن ةّلقل هب ٌريضتسَي رخآلاو ءمهدحأ ُمِفَنَي ناك نإو) :لاق
 نأل ؛(مسقي مل :ليلقلا بحاص بلص نإو ءٌمَسَف :ريثكلا بحاص ّبَلَط

 .ربتعي ملف «هبلط يف تنعم يناثلاو «هّبلط ٌربتعُيف ءهب عفتنم لوألا

 ريثكلا بحاص نأل ؛اذه بْلَق ىلع هللا همحر "”صاّصجلا ركذو
 و

 لیری
 .يضاقلا يأ )١(

 .ها/١ت «يلع نب دمحأ صاصجلا يزارلا ركب وبأ مامإلا يأ (9

 ه78١1١ ةخسنو :ريزولا يخأ ةخسن ةيشاح يف حّحصو .فاّصخلا :خسُت يفو
 ١50/1١5. ةيانبلا يف كلذكو ءصاصجلا :باوصلا نأ



 مّسقي ال امو ءمّسقي اميف ۳۲

 .امهيضارتب الإ اهمسقي مل : ہرَعصل رغتسُي امهنم ٍدحاو لك ناك نإو
  nا و 7 5

 ٍلحاو بفنص نم تناك اذإ ضورعلا مسقيو .

 .هسفن ررضب يضرب رخآلاو «هريغب رارضإلا
 بّلَط امهّيأ نأ «"رصتخم» يف هللا همحر ديهشلا مكاحلا َركذو

 .يضاقلا مسقي :ةمسقلا

 .هانركذ اميف جردنا "”ةجولاو

 .لوألا وهو «(“باتکلا» يف ٌروكذملا :حصألاو

 الإ “"اهمسقي مل :هرّكصل ٌرضَتَسي امهنم دحاو لك ناك نإو) :لاق
 .اهثيوفت :اذه يفو «ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا ىلع َرّبجلا نأل ؛(امهيضارتب

 يضاقلا امأ ءامهنأشب فرعأ امهو ءامهل قحلا نأل ؛امهيضارتب زوجتو

 داحتا دنع نأل ؛(دحاو يفنص نم تناك اذإ ضورعلا مسقيو) :لاق

 يف ليمكتلاو «ةمسقلا يف ليدعتلا لصحيف ءدوصقملا دحتي :سنجلا
 .ةعفنملا

 ؟يفاكلا مأ ئقتنملا دارأ له نّيبي مل )١(

 ١55/15. ةيانبلا .هللا همحر مكاحلا هركذ ام هجو يأ (۲)

 ٠٤١/١١. ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۳)

 .هبيصن ةلقل :خسُت يفو (5)

 .رادلا يأ (5)



 ۳۷ مّسقي ال امو ءمّسقي اميف

 ني واج نوب يف اهضعب نسجل ملف ةي الو) :لاق

 :يضارلا ا عقت لب ءًزييمت ٌةمسقلا بقت 7 الف ءنّيَسنجلا

 يل

 «براقتملا دودعملاو «ليلق وأ ريثك «نوزومو لیکم لك يضاقلا مسقيو

 «"اهدارفن اب "”لبإلاو «ساحنلاو ديدحلا رتو ءةضفلاو بهذلا ربِ
 7 لاو ا

 اواو ءًانودريو «ًاريعبو «ةاش مسقي الو

 .ةفلتخملا سانجألاب تقحتلا :ةعنصلا فالتخاب اهنأل ؛يناوألا مسقي الو

 .فّنصلا داحتال ؛ةّيورهلا بايثلا مسقيو

 ققحتت ال يه ذإ ءررضلا ىلع ٍةمسقلا لامتشال ؛ًأدحاو ًابوث مسقي الو

 .عطقلاب الإ

 :كنآلاو ١54/1١5: ةيانبلا يف ينيعلا لاق .لبإلا :لدب «كثآلا :خسُ يفو )١(

 «صلاخلا صاصرلا وه :كنآلاو «ها .اهدعب امل بسانم :لبإلاو «هلبق امل بسانم

 .(كنأ) رينملا حابصملا يف امك

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يف امك .ركذ امم عون لك ىلإ فرصني :اهدارفناب :هلوق (1)

 رقبلاو :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو «منغلا وأ رقبلا وأ :ةيطخلا خسنلا يف (۳)

 .واولاب ءمنغلاو

 ٠٤۸/١٤. ةيانبلا .توافتلا ةلقل ؛امهنم دحاو لك دارفناب منغلاو قبلا مسقي يأ (5)



 مّسقي ال امو ءمّسقُي اميف ۳۲۸

 ءامهتوافتل ؛رِهاوجلاو «قيقّرلا مسقي ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 .قيقرلا مسقي : الاقو

 .انيي امل ؛امهُتميق تفلتخا اذإ نّيبوث الو

 بوثب بوث عبرو بوث وأ «نيبوثب بوث لج اذإ باوثأ ةثالث فالخب
 7" تاج كلذو «ضعبلا نود «ضعبلا ةمسق هنأل ؛بوث عابرأ ٍةثالثو

 ؛رهاوجلاو «قيقرلا مسقي ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو) :لاق
 ."امهتوافتل

 .متْغملا قيقرو «منغلاو لبإلا يف امك «سنجلا داحتال ؛(قيقرلا مسقي :الاقو

 راصف «ةنطابلا يناعملا توافتل ؛شحاف يمدآلا يف توافتلا نأ :هلو

 .فلتخملا سنجلاك

 .سنجلا ٍداحتا ذيع لكي اهيف تواغعلا نأل ؛تاناويحلا فالخب

 :تاناويحلا نمو «ناسنج :مدآ ينب نم ئثنألاو ركذلا نأ ئرت الأ

 ٠ او نيج

 مامإلل ناك ئتح «ةيلاملا يف نيمناغلا ّقَح نأل ؛”'مناغملا فالخب

 .اقرتفاف «ًاعيمج ةيلاملاو نيعلاب قلعت انه اهو ءاهنمث ةمسقو ءاهيب

 .اهتوافتل :خسُت يفو )١(

 .رايخلا تبثيو « عيبلا دقعني :ئثنأ ناكف ءّركذ هنأ ئلع ًاسرف ئرتشا ولف (؟)
 .هالا/ ةخسن ةيشاح

 .مئانغلا :خسُت يفو (۳)



 دہ ےک

 ۳۲۹ مّسقي ال امو «مّسقي اميف

 7 س ےس هيف ساس و ىو

 . ءاكرشلا ئضارتي نأ الإ ىحر الو رب الو .مامح مسقي الو

 ص ص 3 3

 يف هيد ئلع راد لك َمّسَق : ډحاو رصم يف ةكرتشم ٌروُد تناك اذإو

 .اهّمَسَق : ضعب يف اهضعب ةمسق مهل حّلصألا ناك نإ : الاقو

 .تيقاويلاو ءىلآللاك «مسقي ال :سنجلا فلتخا اذإ :ليق دقف :رهاوجلا امأو

 ةلقل ؛َراغصلا مسقيو «توافتلا ةرثكل ؛اهنم ًرابكلا مسقي ال :ليقو

 .توافتلا

 نم شحفأ رهاوجلا ةلاهج نأل ؛هقالطإ ىلع باوجلا يرجي :ليقو

 ال :اهيلع علاخ وأ «ةتوقاي وأ ٍةؤلؤل ىلع جّوزت ول هنأ ئرت الأ «قيقرلا ةلاهج
 .ةمسقلا ىلع رجب ال نأ ئلوأف «رلبع ىلع كلذ حصيو «ةيمستلا حصت ر و و

 و سم سال 04 2 5

 .(ءاكرشلا ئضارتي نأ الإ ىَحَر الو ءّرئب الو «ماًمح مّسقي الو) :لاق
 و or و ٠

 ال ذإ «نيفرطلا يف ررضلا ىلع لمتشي هنأل ؛نّيرادلا نيب طئاحلا اذكو

 فالخب «يضاقلا مسقي الف ءادوصقم ًاعافتنا هب ًاعفتنم بيصن لك قبي
 ش .اًنيب امل ؛ ىضارتلا

 3 ٠ .٠ ص 5 8 يد ريب م ٤ ١
 یلع راد لك مسق :دحاو رصم يف ةكرتشم رود تناك اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف اهِتدِح

 .(اهمَّسَق :ضعب يف اهيضعب ةمسق مهل َحّلصألا ناك نإ :الاقو

 .ةكرتشملا ةقرفتملا "”ةحرفألا :فالخلا اذه ْئلعو

 )١( ةيانبلا .امهريغو ءانبلاو رجشلا نع ةيلاخ ٌضرأ يهو :حارُق :عمج 194/18.



 يه هو ا. او او ا. واو و او و او و هو و دو واو وأو واه دى ه هاه HOGR هاهو هله هاه هلو هو اه هه

 كسلا لما الإ ارظنو ةروضو امسا داو رج هنأ :امهل

 رف "كسلا ووجوو. «دضاقملا فاح لإ رقت نع ساجا
 .يضاقلا ىلإ حيجرتلا

 فالتخاب كلذ فلتخيو ءدوصقملا وهو «لونعملل َرابتعالا نأ :هلو

 ااف ةا ءاملاو تجمل ا ترار ةززاريجتلاو لالا ثا دلبلا
 راد ءارشب ليكوتلا زوجي ال اذهلو «ةمسقلا يف ليدعتلا كمي الف

 يف "امهيف مكحلا وه امك «ةيمستلا ٌحصت ال :راد ئلع جّوزت ول اذكو
 .بوثلا

 ىلع تيب لك ةمسق يف نأل ؛اهتويب تفلتخا اذإ ةدحاولا رادلا فالخب
 .ةدحاو ةمسق ٌرادلا ٍتّمسقف ءًاررض قدح

 نأ ىلإ ةراشإ :«”باتكلا» يف عضولا ٌدبيقت :هنع هللا يضر لاق
 ةياور وهو ءامهدنع ةمسقلا يف ناعمتجت ال :نّيرصم يف اتناك اذإ نّيرادلا و o م

 .امهنع هللا همحر لاله

 .ئرخألا يف امهادحإ مسقي هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .ةلاهجلل )١(

 ٠٠١/١٠١. ةيانبلا .جيوزتلاو ليكوتلا يف يأ (۲)

 . ٠٠١١/١۳ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۳)

 لاله ذخأ دقو « هملع ةعسل :يأرلا لاله :هل لاقيو «يرصبلا ئيحي نب لاله (5)
 ."7١ص مجارتلا جات .ه56١1 ت «فقولا ماكحأ :هل «رفزو فسوي يبأ نع



 وع ےک

 01 رو 2 و

 ىلع امهنم ٍدحاو لك مسق : اتوناحو اراد وأ ‹هعيصو اراد تناك نإو

 اة

 7 ع م ۶ # ر ر ر

 اميف توافتلا نأل ؛ةدحاو ةمسق مّسِقُت :لاحم وأ ٍةلحم يف تويبلاو

 رادلا نيب "هنأل ؛روُدلاك :ةنيابتملاو «تويبلاك :ةقزالتملا لزانملاو
 .دحاو لك نم ًاهّبش دخأف لبق نم رم ام ىلع «تيبلاو

 اوك ق :ًاتوناحو ًاراد وأ «ةعّيضو اراد تناك نإو) :لاق

 .سنجلا فالتخال ؛(ٍةدح ىلع امهنم

 .نيسنج توناحلاو َرادلا َلَعَج :هنع هللا ىضر لاق

 .هللأ همحر فاصخلا َرَكَذ اذكو

 .زوجت ال :توناحلاب رادلا عفانم ةراجإ نإ :«لصألا» تاراجإ يف لاقو

 ١ ةلأسمل ر وب ك, 1
 و «ناتياور ةل | يف لعجيف ا ىلع لدي اذهو

 .ملعأ ئلاعت هللاو . ””ةسّناجملا ةهبش ىلع “كلانه اب لا در

FF FR RFد د  

 )١( ةيانبلا .لزنملا يأ ٠١١/١١ .

 ) )۲.عويبلا يف قوقحلا باب يف

 س : خست يف تطبضو (؟)

 .ةراجإلا يف يأ (4)

 .دحاو سنج رادلاو توناحلا نأل (5)



YYلصف  

 لصف 2 0

 . ءانبلا موقيو «,هعرذيو هّلدعيو «همسقي ام روصي دي يغبنيو

 بيصنل نوكي ال ٰیتح ؛هبرشو هقيرطب يقابلا نع بيصن لك رمي
 . ضعبلا بيصنب أمت مهرفعب

 لصف

 لع ؛ (هّمسقَي ام وصي نأ ميماقلل يغبنيو) :لاق

 .ةمسقلا ماهس ئلع هيوسي ينعي ء(هّلدعيو)

 م(
 .هريغ نع ةمسقلاب هعطقي يأ : هلزعي : ١'"ئوريو

 .هردق فرعيل ؛(هَعَرْذَيو)
 اى

 .ةرخآلا يف هيلإ هتجاحل ؟ (ءانبلا موقيو)

 نوكي ال ئتح ؛ هبريشو هِقب هقيرطب يقابلا نع بيصن لك َررمُيو) :لاق
 ا و «ةعزانملا عطقنتف لا بيض درت يفت بھا

 .مامتلا ىلع ةمسقلا

 )١( ةيانبلا .يرودقلا خسُ ضعب يف يأ ٠١۹/۱٤ .



 lA ةمسقلا ةيفيك ىف

 ايناث ّجَرَخ نمو لوألا مهسلا هلف : الَّوأ همسا َّجَرَخ نمف «ةعرقلا جرخُب مث ءاذه ئلع ثلاثلاو «يناثلب : هيلي يذلاو «لوألاب : ًیصن مي مث
 . يناثلا مهسلا هلف

 . مهيضارتب الإ ٌريناندلاو مهاردلا ةمسقلا يف لِخدُي الو

 ىلع ثلاثلاو «يناثلاب :هيلي يذلاو «لوألاب :ًابيصن ُبَقَلُي مث) :لاق

 نمو «لوألا مهسلا هلف :ًالَوأ همسا حر نمف «ةعرقلا جرخُي مث ءاذه
 .(يناثلا مهسلا هلف :ًايناث جرح

 موو 2 علك ١ ا و و

 :اثلث لقألا ناك اذإ تح «ءابصنألا لقأ ىلإ كلذ يف رظني نأ :لصألاو

 :ةبسقلا كلا اسانس يلج اس دس ناك نو دانا اھل
 رس

 .ٰیلاعت هللا قيفوتب ‹«يهتنملا ةيافك» يف ًاعبشم هانحرش د

 و نإ

 نايب :هبريشو هقيرطب بيصن لک ٌُرِرفُيَو :«"”باتكلا» يف هلوقو
 ءاش نإ هليصفتب هركذن ام ىلع «زاج :نيكمي مل وأ «لعفي مل نإف «لضفألا

 .ئلاعت هللا
2 5 2-7 8 

 لكل َنّيَع ول ئتح «لّيملا ةمهُت ةحازإو «بولقلا بيبطتل :ةعرقلاو
 و

 كِلميف ءءاضقلا ئنعم يف هنأل ؛زاج :عارقإ ريغ نم ًابيصن مهنم رلحاو
 .مازلإلا

 ال هنأل ؛(مهيضارتب الإ َريناندلاو مهاردلا ةمسقلا يف ليدي الو) :لاق

 .كارت رتشالا قوقح نم ةمسقلاو «مهاردلا يف ةكرش

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ 1١45/١5١.



 .٠ ه٠ و و و و واو و ه٠ دي هاو هاه ده ه4 هلو ياو هه هه اهو ده هه ووو هو هو هو SS هاه هاه

 نْيَع ىلإ ""لِصَي امهدحأ نأل ؛ةمسقلا يف ليدعتلا هب توفي هنألو
 ١ .هل لست ال اهلعلو «هتمذ يف رخآلا مهاردو ‹راقعلا

 كلذ لك ٌمسقَي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعف :“ او فرا ناكاذإو
 .ميوقتلاب الإ ةلداعملا ٌرابتعا نكمي ال هنأل ؛ةميقلا رابتعا ئلع

 وه هنأل ؛ةحاسملاب ضرألا مفي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ناك نم وأ «هبيصن يف ءال ر عقو م در مث «تاحوسمملا يف لصالا

 يف ””مهاردلا ( لخديف «هيواسي ئتح ءرخآلا ىلع مهارد :دوجأ هبيصن

 قاّدّصلا ةيمست ةيمست كمي مث «لاملا “يف هل ةيالو ال خألاك «ةرورض ةمسقلا

 .جيورتلا ةرورض

 نم هيواسي ام ءانبلا ةلباقمب هكيرش ئلع دري هنأ :هللا همحر دمحم نعو
 .ةصرعلا

 ةصرعلا ىِفَت ال ناك نأب «ةيوستلا قيق قيقحت نمي الو «لضف يقب اذإو
 الف «رذقلا اذه يف ةرورضلا نأل ؛مهارد لضفلا دري ٍلئتيحف :ءانبلا ةميقب

 .«لصألا» ةياور قفاوي اذهو “اهل الإ ّلصألا كري

 حَسن .لصي ال :اهقوف بتك ه8١٠ ةخسُت يفو )١(

 .نينثا نيب يأ (۲)

 .ةرورض ةمسقلا يف مهاردلا لخدتف :خسُت يفو (؟)

 .ئلع :خسُت يفو )٤(

 .ةرورضلاب يأ .اهب :خسُ يفو ؛ةرورضلل يأ (5)



 Yo ةمسقلا ةيفيك ىف

 مل قيرط وأ ءرَخآلا بيصن يف ليِسَم مهددحألو «مهنيب ّمَسَق نإف
 نأ هل سيل : هنع ليسملاو قيرطلا فرص نكمأ نإف : ةمسقلا يف طّرتشُي

 .رَخآلا بيصن يف لّيسُيو قرطتسُي

 .ةمسقلا تَخسُف : نكمي مل نإو

 قيرط وأ «رخآلا بيصن يف ليسم مهرلحألو «مهنيب مَسَق نإف) :لاق

 نأ هل سيل :هنع ليسملاو قيرطلا فرص نكمأ نإف :ةمسقلا يف طّرتشُي مل

 نم ةمسقلا ئنعم قيقحت نكمأ هنأل ؛(رخآلا بيصن يف لّيسُيو قرطتسي

 .ررض ريغ

 نم هيف اَمِل ؛ةّلتخم ةمسقلا نأل ؛(ةمسقلا تَحسف :نِكمُي مل نإو)

 .فئاتستف «طالتخالا ءاقبل ؛ررضلا

 هنم دوصقملا نأل ؛ةروصلا هذه يف دسفي ال ثيح «عيبلا فالخب

 ليمكتل :ةمسقلا امأ «لاحلا يف عافتنالا رعت عياجي هنأو «نيعلا ةكّلمت

 .قيرطلاب الإ كلذ متي الو «ةعفنملا

 ئنعم نأل ؛'باوجلا كلذك :لوألا هجولا يف قوقحلا َرَكَذ ولو

 بيصنب قلعت راحاو لكل ىق ال ناب كلذ مامتو رييمتلاو ٌزارفإلا :ةمسقلا
 ريغ نم هريغ ىلإ ليسملاو قيرطلا فرصب هقيقحت ّنكمأ دقو ءرّخآلا

 .هيلإ راصيف «ررض

 .رخآلا بيصن يف ليسيو قرطتسي نأ هل سيل يأ )١(



 ةمسقل هلا ةيفيك يف ۳٢

 ٠.6 6و و اهو هاو ا. هاو واو هاو وو هواه هله هاه هد هد هله هو ده وه O GOG GO اه ¢ 4 هو 4 4 هله

 نم هل ناك ام هيف لخدَي ثيح «قوقحلا هيف '”َركَذ اذإ عيبلا فالخب

 .ليسملاو قيرطلا

 قّلعتلا اذه ءاقب عم «كيلمتلا وهو «عيبلا ئنعم قيقحت نكمأ هنأل

 كلذو «ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا نأل ؛اهيف لد :يناثلا هجولا يفو

 ءزارفإلا ئنعم اهيفو «هرابتعاب صيصنتلا دنع لُخديف ليسلاو طلا

 :.ضيصتت نيغ نم لادي آل هرافعاف ارك ام لغ «قّلعتلا عاطقناب كلذو

 لك نأل ؛صيصنتلا نودب اهيف لدي ثيح ؛ةراجإلا فالخب
 لخديف «قيرطلاو برّشلا لاخدإب الإ لصحي ال كلذو «عافتنالا :دوصقملا

 .ركذ ريغ نم

 3 :ةمسقلا يف مهنيب قيرطلا مر يف اوفلتخا ولو

 عف قيرط ريغ نم مكاحلا ٌمّسَق :هبيصن يف هحتفي قيرط راحاو

 .هنود ةيلكلاب زارفإلا ققحتل ؛ مهتعامجل

 ليمكت ققحتيل ؛مهتعامج نيب ًاقيرط عقر :كلذ ٌميقتسي ال ناك نإو
 .قيرطلا ءارو اميف ةعفنملا

 َرِكَذ :لوهجملل ينبملاب خسُت يف تطبضو (۱)

 .18//151 ةيانبلا .قيرط :ظفلل ةفص :عفرُت (۲)



 TY ةمسقلا ةيفيك ىف

 2 ہال

 لک موق : ولع هل لسو «هل لق ال ولو هل َولَعال لس ناک اذإو

 . كلذ ريغب َربتعم الو ءةميقلاب مسقو هتدج ىلع ٍدحاو

 رادلا باب ٍضْرَع ىلع “ليج :قيرطلا رادقم يف .اوفلتخا ولو

 .هب عفدنت ةجاحلا طو

 ءارو اميف ةمسقلا نأل ؛ةمسقلا لبق ناك امك :"”مهماهس ىلع قيرطلاو

 .هيف ال « قيرطلا

 رادلا لصأ ناك نإو زاج :ًاثالثأ ””مهنيب قيرطلا نوکی نأ اوطّرَش ولو
 IS ey ؛ نيفصن

 ولع هل لفسو ءهل لفس ال ولع « هل لع ال لمم ناك اذإو) :لاق

 .(كلذ ريغب َربتعم الو «ةميقلاب مسقو تی اع حلاو لك موف

 .هللا همحر دمحم دنع اذه :هنع هللا ىضر لاق

 .عرذلاب مسقي : هللا امهمحر فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو

 هذاختا نم ءٌوْلْعلا هل حصي ال امل حّلصَي لفسلا نأ :هللا همحر دمحمل

 .هقيضو هتعس يف يأ )١(

 .هّلَعَج :خسُن يفو «قيرطلا يأ (۲)

 واو يف ررحيو .ماسقنالا لبق ناك امك ءاكرشلا ماهس ردق ىلع قيرطلا كري يأ ()

 .فطع مأ ةيئادتبا يه له :قيرطلاو :هلوق

 .امهنيب :خسُن يفو (4)

 م حب يو (8)
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 .ةميقلاب الإ ليدعتلا ققحتي الف كلذ ريغ وأ ًالبطصإ وأ ًابادريم وأ ءام َرئب

 2 ةكرشلا نأل ؛لصألا يه عرذلاب ةمسقلا نإ :نالوقي امهو

 يف ةيوستلا :ئعارملاو «نكمأ ام هيلإ ٌراصْيَف «ةميقلا يف ال «عورذَملا
 .قفارملا يف ال «لونكسلا

 ةفينح وبأ لاقف :عرذلاب ةمسقلا ةيفيك يف امهنيب اميف افلتخا مث
 .وُلَع نم نيعارذب لفَس نم ٌعارذ :هللا همحر

 .عارلب عارذ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 يف هدلب لهأ وأ «هرصَع لهأ ٍةداع ىلع "'مهنم رلحاو لك باجأ :ليق
 .ىرخأ وُلْعلاو ءةرم لقسلا ليضفتو ءامهئاوتساو ءوْلْعلا ىلع لقسلا ليضفت

 .ىنعم فالتخا وه :ليقو

 ةا و و

 ماك دعب مقيم ال وللا ةعفتمو لا تا دعت رقيق اهنأل ةة وللا

 .لقسلا
 ريغ ال «ىنكسلا :ولعلا يفو «ئنكسلاو ءانبلا ةعفنم هيف :لفسلا اذكو

 هنم ناعارذ ٌربتعيف «لفسلا بحاص اضرب الإ هولع ىلع ءانبلا هّنكمُي ال ذإ

 .لفسلا نم عارذب

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةعولابك )١(

 ها عيمحر او ترب ناو ةا نيا عم لك لإ (9)

 .ديزت يأ .يبرث :خسُت يفو )۳(



 &   ¢4عاف هو  GHGS GGGاه و و و و و و ىو هاو وأو ه واو هه هو هده و واه هه واو .٠

 نايواستي امهو «ئنكسلا لصأ دوصقملا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 ضي ال ام لعفي نأ امهنم راحاو لكل نأل ؛؟ناتلئامتم ناتعفنملاو «هيف
 .هلصأ ىلع رخآلاب

 ةفاضإلاب دربلاو ٌرحلا فالتخاب فلتخت ةعفنملا نأ :هللا همحر ٍدمحملو

 .ةميقلاب الإ ليدعتلا ٌنكمُي الف ءامهيلإ
 .ريسفتلا ىلإ ُرِقتْفَي ال هوقو «هللا همحر ردمحم لوق ىلع مويلا ئوتفلاو

 لج نأ :(7باتكلا» ةلأسم يف هللا همحر ةفينح يبأ لوق ريسفتو

 تيبلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث :دّرجملا ِوْلُعلا نم عارذ ٍةثام ةلباقمب
 .لفسلا يفصن لثم َولعلا نأل ؛لماكلا

 ولعلا نم ناثلثو نوتسو ةتس :لفسلا نم ثلثو نوثالثو ةثالثف
 عارذ ةئام تغلبف ءولعلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث هعمو ءدرجملا

 .درجملا ولعلا نم ةئام يواست

 تس :لماكلا تيبلا نم درجملا لقسلا نم عارذ ٍةئام ةلباقمب لعجُيو
 لام تغلبف ءدّرجملا هلق ففصن لثم ولع نأل ؛عارذ انو نوتسو 0 2 هو 3 مهو چ وو م

 فعيض هنأل ؛ناثلثو نوتسو ةتس :درجملا لقسلاو ءانركذ امك «عارذ

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ 179/7/1١5.



 ةمسقلا ةيفيك يف 8

 .امهتداهش تلق : نامساقلا دهَشو «نومساقتملا فلتخا اذإو

 ا :هللا همحر فسوي يبآ لوق ٌريسفتو

 ولعلا نم عارذ ا دّرجملا لكلا نم نم عارذ ةئام لماكلا تيبلا
 تيبلا نم اعارذ نوسمخف ا هدنع َولَعلاو لقسلا نأل ؛دّرجملا

 ولع اهنم نوسمخو «لقم اهنم نوسمخ «عارذ ٍةئام ةلزنمب :لماكلا
 .(امهُثداهش تبق :نامساقلا َدِهَشو «نومساقتملا فلتخا اذإو) :لاق

 فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ِهَرَكَذ يذلا اذه :هنع هللا يضر لاق
E 

 وأ هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو « لبق ال :هللا همحر محم لاقو
 .هللا همحر يعفاشلا لاق هبو

 .امهلوق عم هللا همحر دمحم لوق هللا همحر فاًصخلا ركذو

 .ءاوس :امهريغو يضاقلا اًميساقو

 نّمك ءَلَبقُت الف ءامهسفنأ ٍلْعِف ىلع ادهش امهنأ :هللا همحر ٍدمحمل

 و ءانعتالا وهو نهر ل ا ا مهنا او
 ؛هيلع ةداهشلا ىلإ ةجاح الو الا علف نأل ؛امهسفنأ لعف ىلع

 .مزال ريغ هنأ اَمِل ؛هب ًادوهشم ٌحلصي ال هنأل وأ ۰ هيلع موصخلا قافتال

 يس ا

 .ه١ ةخسن يف تبثم ثم :هيلع موصخلا قافتال :هلوق (۲)



 ۳41 ةمسقل هلا ةيفيك يف

 2 و »ع 2 چ

 .هيلع ةداهشلا ليقف :خلا لطف وهو «ءافيتسالاو ضېقلاب همزلي امنإو

 .عامجإلاب «ةداهشلا لبقت ال :رجأب اَمّسَق اذإ :هللا همحر يواحطلا لاقو

 لمع ءافيإ نايعّدي امهنأل ؛هللا مهمحر خياشملا ضعب لام هيلإو

 .لبقُت الف نعم ىوعدو فروض ةداهش تناكف هيلع ارجؤتسا

 قافتال ؛ًامتْعم امهسفنأ ىلإ ةداهشلا هذهب نآرُجَي ال امه :لوقن انأ الإ

 فالتخالا امنإو ءٌزييمتلا وهو «هيلع َرجأتسملا لمعلا امهئافيإ ىلع موصخلا

 .ةمهّتلا تفتناف «ءافيتسالا ىف
 7 ر ےن

 ٍةلوبقم ريغ درفلا ةداهش نأل ؛(لّبقُت ال :لحاو ميماق دهش ولو) :لاق

 خلا لش

 عقد يف نيمألا لوق ل حا لإ لاملا عفدب هتيمأ يضاقلا رم ولو

 ىلاعت هللاو ءًاركنم ناك اذإ رخآلا مازلإ يف لبي الو ءهسفن نع نامضلا

 .ملعأ

 ان ¢



EYباب  

 باب

 اهيف قاقحتسالاو «ةمسقلا يف ٍطَلَغلا ئوعد

 ؛هبحاص دی 9 ًائيش هباصأ ف نأ مُعَّرو .طلغلا مهدحأ عدا اذإو

 ةنيبب الإ كلذ ىلع قصي ي مل : ءافيتسالاب هسفن ئلع دّهشأ دقو

 باب

 اهيف قاقحتسالاو «ةمسقلا ىف ٍطَلَعلا ئوعد

 دي يف "اعيش هباصأ امم نأ َمَعَرو ءطَلَغلا مهدحأ ئعّدا اذإو) :لاق
 يب الإ كلا م ندع ملة ف رع قاولو «هبحاص

 .ةجحب الإ قدصي الف ءاهيوقو دعب ةمسقلاخّسَف يعدي هنل

 نيب عوج :مهنم لک نمف ىاكرشلا فلحتسا :ةنيب هل مقت مل نإف

 لوكنلا نأل ؛امهئابصنأ ردق ىلع امهنيب مسقيف «يعدملاو ٍلِكتلا بيصن

 .امهمْعَز ىلع نالَماعُيف يبان كيو ان

 هيلإو «هضقانتل ؛ الصأ هاوعد لبقُت ال نأ يغبني :هنع هللا يضر لاق

 .دعب نم راشأ

 2 03 »ع 04

 « ءيش :خسُ يفو ءهجولا وهو نأ : مسا :بصنلاب :اكيش و ءالوهجم يأ (۱)

 ةيانبلا .( نرجس نَه ّنِإ 8 :ئلاعت هلوق يف امك «ضعبلا ةغل ىلع :عفرلا ةجوو

3 



 Er اهيف قاقحتسالاو ءةمسقلا ىف ٍطَلَعلا ئوعد

 .همصخ لوق لوقلاف : هضعب تذخأو «ىقَح تيفوتسا دق : لاق نإو ت 2 2 » 03 ٠

 . هليمي

 ئلع دهشُي ملو «يلإ هنس ملف ءاذك عيضوم ىلإ يتباصأ + لاق نإو

 .ةمسقلا تخسفو ءافلاحت : هكيرش هبذكو .ءافيتسالاب هسفن

 لوق لوقلاف :هضعب تذخأو «يقح تيفوتسا دق :لاق نإو) :لاق

 .ركنم وهو «بصغلا هيلع يعدي هنأل ؛(هنيمي عم «همصخ

 دهشُي ملو «يلإ "”همّلسُت ملف ءاذك عضوم ىلإ ينباصأ :لاق نإو) :لاق

 نأل ؛(ةمسقلا تخسفو ءافلاحت :هكيرش هبذكو «ءافيتسالاب هسفن ئلع

 رادقم يف فالتخالا َريظن راصف «ةمسقلاب هل لّصَح ام رادقم يف :فالتخالا

 ”هدقت اميف فلاحتلا ماكحأ نم انركذ ام ىلع «عيبملا

 ربتعم الو «نّبَعلا ئوعد هنأل ؛هيلإ تقتلي مل :ميوقتلا يف افلتخا ولو
 .يضارتلا دوجول ؛ةمسقلا يف اذكف «عيبلا يف "اهب

 هقرصت نأل ؛ شحاف نبَعلاو ءيضاقلا ءاضقب ةمسقلا تناك اذإ الإ

 .لدعلاب ديم

 لي يف ًاتيب مهدحأ ئئعداف ا اا ءاراد امستقا ولو

 .هملسي :ءايلاب خسُت يفو (۱)

 .فلاحتلا باب ىوعدلا باتك يف (1)

 ٠۷۸/٠١. ةيانبلا .ءاعدالا ليوأت ىلع :هب :خسُت يفو «نبغلا ىوعدب يأ (")

 ١7/8/15. ةيانبلا .لدع ريغب ناك ءاضقلا نأ رهظ :شحافلا نبغلا رهظ اذإف ()



 اهيف قاقحتسالاو «ةمسقلا ىف ِطَّلَغلا ئوعد 8

 . 6 . هو و او و و و د. و هو واهو هو وو ده هو و هاهو هاه هو وده هه اه هه هه هاه هه و ده 4« هله

 :انلق امل ةنيبلا ةماقإ هيلعف :رحألا ركنأو «ةمسقلاب هناضأ امه هنأ رخآلا
 eel 00 ي د ع 2 50 7

 .ديلا يذ ةنيب ىلع حجرتت

 .ادارتو ءافلاحت : ضبقلا ىلع ٍداهشإلا لبق ناك نإو
 ن 2 04 5

 “ءزجلاب دحاو لكل ئضقي :ةنيبلا اماقأو «دودحلا ىف افلتخا اذإ اذكو

 .انيب اَمِل ؛هبحاص ولي يف وه يذلا
 :هل اهب ضف : ةي امهذحأل تماق ناو 54 1# 4 0

 . ملعأ ئلاعت هللاو «عيبلا يف امك ؛افلاحت :امهنم راحاول مفت مل نإو

FF Eان  

 .دحلاب :خسُت يفو )١(



to لصف 

 ئل

 يب خسفت مل : هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسا اذإو ( دنع ةمسقلا ةف ل + نمت اههادخا تبت فس حسا ا
 . هبحاص بيصن يف كلذ ةّصحب عَجَرو هللا همحر ةفينح

 . ةمسقلا حّسفُت : هللا همحر فسوي وبأ لاقو م 7 ن 5 3

 لصف

 قاقحتسالا نايب ىف

 و 2 5 3 5 5
 دنع ةمسقلا خسف مل : هليعب امهرلحأ بيصن ضعب قحتسا اذإو) :لاق

 و ت

 .(ةمسقلا حّسفُت : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 َركذ اذكهو ءهنّيعب ضعب قاقحتسا يف فالتخالا َرَكَذ :هنع هللا يضر لاق

 نم عئاش ضعب قاقحتسا يف فالتخالا نأ حيحصلاو ,ا"”رارسألا» ىف

 خسف ال :امهدحأ بيصن نم نّيعم ضعب قاقحتسا يف امأف ءامهدحأ بيصن
 م 32 م. 9 1

 .عامجإلاب ‹ةمسقلا

 .هكيرش :خسُت يفو )١(

 نب هللا ديبع وهو «رارسألا يف يسوبدلا ديز وبأ هركذ :يرودقلا هَركذ امك يأ (۲)

 ةيشاح ةمدقمو ۱۸٠/٠١ ةيانبلا رظنيو ء۱۹۲ص مجارتلا جات .ه470ت ءرمع

 .ةيادهلا بحاص عينصل هجوم انه ٍداقتنا ركذ يف ۲ ةيادهلا ىلع يونكللا



 قاقحتسالا نايب ىف ۳

 ٠.6 و و و دو دو او د. هو دو هواه هاو و و هله هه و هاو دو و او دو دو هاو هواه هواه و هواه هواه هاه

 .قافتالاب حسمت : لكلا يف ٌعئاش ضعب قِحّتسا ولو

 .دجوأ ةثالث هذهف

 نأ مع اس وبا هدو هلا هو خم لورق ب جلو
 .حصألا وهو «هلا مهمحر ةفينح يبأ عم "صفح وبأو اوب

 ثلاث كبرش ٌرَهظ : مئاش ضعب قاقحتساب نأ e يبأل

 «نّيبيصنلا يف كا رف قوشسا اذ امك داب ءاضر نود سقاو ءامهل

 هنأل ؛ ؛ٌدارفإلا وهو «ةمسقلا ينعم مدلعني : عئاش ءزج قاقحتساب ّنأل اذهو

 .نيعملا فالخب «ًاعئاش رخآلا بيصن يف هتصحب عوجرلا بجوي
 بيصن يف عئاش ء ءزج قاقحتساب معني ال زارفإلا ئنعم نأ : :امهلو

 .امهدحأ

 ٌفصنلا ناك نأب ءءادتبالا يف هجولا اذه ىلع ةمسقلا تزاج اذهلو

 0 ل امهنيب خالا فصنلاو يثللا نيبو امنيتي اک رتشم مدقملا

 عيرو «ملقملا نما اميل اه امهوحألا نأ" ره افا ل

 .نيعم ءىش قاقحتساك راصو «ءاهتنالا ىف اذكف زوجي :رخؤملا

 .يرودقلا ٌمامإلا يآ (۱)
 يوار «نسحلا نب دمحم ذيملت «ناميلس نب ئسوم يناجروجلا ابلاغ هلعل (1) و

 ه١٠ دعب يفوت «دمحم نع لصألا باتك

RC a )7(تال مجم لو ردع  )يح اص د07 aةيقبتلا , 



 EV قاقحتسالا نايب يف

 .ةمسقلا تدر : طيحُم ٌنْيَد ةك را يف َرَهَظ مث ءةمسقلا تعقو ولو

 ثلاثلا ررضتل :ةمسقلا تيقب ول هنأل ؛نُيَييصنلا ىف عئاشلا فالخب

 .اقرتفاف «قِحّتسملاب ررض ال :انه اه امأ ا

 ٌرَخآلاو «رادلا نم مّدقملا ثلثلا امهذحأ َدَحَأ اذإ :ةلأسملا ةروصو
 :مدقملا فصن َقِحّبسا مث «ءاوس امهتميقو ءرّخؤملا نم نيثلثلا 3 7 3

 عجر ءاش نإوا «صيقشتلا بيعل ًاعفد ؛ةمسقلا ضقت ءاش نإ :امهدنعف

 حا م ا ل

 و ‹«فصنلا فصنب عَجَر :فصنلا ّقِحّتسا اذإف ءهدي يف ام فصنب

 .لكلاب ءزجلل ًارابتعا ؛عبرلا

 عجر 00 يقابلا فصنلا ا مث ؛هفضن مادقملا بحاص عاب ولو

 E عيبب هرايخ طقسو ءانركذ اّمِل ؛امهدنع خلا دي يف ام عرب

 «نافصن امهنيب :هبحاص لي يف ام :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 هدنع ةدساف بلقنت ةمسقلا نأل ؛هبحاصل عاب ام وفصن ةميق نمضيو

 .هيف عيبلا ذفتف «كولمم :دسافلا دقعلاب ضوبقملاو
 5 5 و

 تدر :طيحُم نيد ةكرتلا يف َرَهَظ مث ءةمسقلا تعقو ولو) :لاق
 8 ب ر

 .ثراولل كلملا عوقو عنمي هنأل ؛(ةمسقلا

 .ًاعئاش ىقابلا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو )١(



 قاقحتسالا نایب ىف ۸

 .٠ و .٠ ا. .٠ هاو و اه و ىو. هو واو د هو ولو هو هو هاو ولو ولو ه هو اه و دوو هه هو اه هاه ههه

 نم ىقب اذإ الإ «ةكرتلاب ءامرغلا قح قّلعتل :طيحم ريغ ناك اذإ اذكو

 يف ةمسقلا ضْقَن ىلإ ةجاح ال هنأل ؛مسق ام ءارو نّيدلاب يي ام ةكرتلا
 2 8 ١ و

 طيحم نيدلاو «مهلام نم ةثرولا هاّذأ وأ «ةمسقلا دعب ءامرغلا هأربأ ولو ئأ 31-0 0 ¢ 2 ع ع

 .لاز دق عناملا نأل ؛ةمسقلا تزاج :طيحم ريغ وأ

 ال هنأل ؛هاوعد حص :ةكرتلا يف ًانْيَد نّيمساقتملا ٌدحأ عدا ولو

 .ةروصلا ُفداصت ةمسقلاو «/ونعملاب قلعتي نْيَدلا ْذإ «ئوعدلا ىف ضقانت

 ىلع مادقإلا ْذِإ «ضقانتلل ؛ْعّمسُي مل :ناك ببس أب ًانيع عدا ولو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًاكرتشم موسقملا نوكب هنم ٌفارتعا :ةمسقلا

E FF د RF 



 ۳4 ةأياّهملا يف لصف

 و و

 ةأياهملا يف لصف
 . ًاناسحتسا ؛ةزئاج : ةأياهملا

 و

 ةأياهملا يف لصف

 ردع دق ذإ + الإ احلل اتتا فا اناما لاف

 «يضاقلا رْبَج اهيف يرجي اذهلو «ةمسقلا هبشأف «عافتنالا ىلع ٌعامتجالا

 هنأل ؛ةعفنملا لامكتسا يف هنم ئوقأ ةمسقلا نأ الإ «ةمسقلا يف يرجي امك

 .بقاعتلا ىلع ْعُمَج :ؤياهتلاو «رلحاو نامز يف عفانملا عّمَج

 مسقي :ةأياهملا ٌرَخآلاو ءةمسقلا نّيكيرشلا دحأ بّلَط ول اذهلو

 .ليمكتلا يف غلبأ هنأل ؛يضاقلا

 .مسقُت ال يتلا نيعلا يف ءاكرشلا نيب يضارتلاب عفانملا ةمساقم :يه ةأياهملا )١(

 يتلا «ةيادبلا ةيادب» ئلع ينانيغرملا هداز امم هلماكب ةأياهملا يف لصفلا اذهو

 يدتبملا ةيادب يف هدجت ال اذلو «ةيادهلا يف ةيادبلا حرش نيح كلذو ءألوأ اهفلآ
 بتك بلغأ يف هدجت ال لب «يرودقلا يف الو ءريغصلا عماجلا يف الو 2777”ص

 1١//141. 4 ةيانبلا .هللا همحر دمحمل لصألا لئاسم نم لصفلا اذه لئاسمو «ةيفنحلا

 ةخسن يف :هيف يدتبملا ةيادب نتم نايبو «لصفلا اذه نتم زييمت ءاج دقو

 .ًاضيأ ئرخأ سن يف ءاجو ءةسيفن ةا امهنم لكو ا ءه1518 نو ىف

 ةيانبلا يف ينيعلا عسوت دقو «ةأياهملا لعف ىلإ يأ :هيلإ :خسُت يفو (۲)
 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم اهزاوج ةلدأ ركذ يف 4



 ةأياّهملا يف لصف ۳0٠

 .مسقي : ةمسقلا امهدحأ َّبَلَط مث ءةمسقلا لوتحي اميف ْتَعَقَو ولو

 .ةأياهملا لطبتو

 .امهتومب الو ءامهددحأ تومب ؤياهتلا لطب الو
 وأ «ةفئاط اذهو «ةفئاط اذه َنكسَي نأ ىلع ٍةدحاو راد يف آياهت ولو

 اج ا اده اه رلخ اذه

 .زاج : ًاموي اذهو «ًاموي اذه مخي نأ ئلع دحاو رابع يف آياهت ولو

 .ريغصلا تيبلا يف اذه اذكو

 :ةمسقلا امهدحأ بّلَط مث ءةمسقلا ليتحي اميف ْتَعَقَو ولو) :لاق

 .غلبأ هنأل ؛(ةأياهملا لطبتو «مسقتي

 ول هنأل ؛(امهتومب الو ءامهدحأ تومب ؤياهتلا لطبي الو) :لاق
 تاما «ضقّنلا يف ةدئاف الو «مكاحلا هفنأتسال : ضقتنا

 اذهو «ةفئاط اذه 0 نأ لغ ٍةدحاو راد يف آياهت ولو) :لاق

 هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل ؛(زاج :اهّلقس اذه ءاهولع اذه وأ «ةفئاط

 .ةأياهملا اذكف « ةزئاج

 ال اذهلو «ةلدابم ال ءءابصنألا عيمجل ٌرارفإ :هجولا اذه يف ٌؤياهتلاو
 كلذ طرش ةا هناضأ ام لت نأ حار ركلو .تيقأتلا هيف طرتشب

 .هكلم ىلع عفانملا ثودحل ؛طرتشي مل وأ دقعلا يف

 .زاج :ًاموي اذهو ءاموي اذه مدي نأ ئلع ٍدحاو رابع يف آياهت ولو) :لاق

 دقو «نامزلا ىف نوكت دق ةأياهملا نأل ؛(ريغصلا تيبلا ىف اذه اذكو
 ٠ اخ ا م لرلو ناكملا تیک نم نك



 م0 ةأياهملا يف لصف

 و ر 2 و 1

 : امهلمتحي لحم يف .ناكملاو نامزلا ثيح نم ؤياهنلا يف افلتخا ولو

 . ءيش ئلع اقفّتي نأب يضاقلا امهرمأي
 :رخآلا َرَخآلاو ءدبعلا اذه اذه َمدخَي نأ ئلع نّيدبع يف آياهت ولو

 .امهدنع زاج

 ETR ‹«يضاقلا مسقي ال : هللا همحر ةفينح يبأ دنع : ليقو

 لحم يف «ناكملاو نامزلا ثيح نم ؤياهتلا يف افلتخا ولو) :لاق
 ناكملا يف َوياهتلا نأل ؛(ءيش ىلع اقفّتي نأب يضاقلا امهرمأي :امهّلمتحي
 .قافتالا نم دب ال :ةهجلا تفلتخا اًملف «لمكأ نامزلا يفو «لدعأ

 .ةمهّتلل ًايفن ؛ ةيادبلا يف عرقي : نامزلا ثيح نم هاراتخا نإف

 مم معلا اذ انه مدخَي نأ ئلع نيدبع يف ًاياهت ولو) :لاق

 .(امهدنع زاج :رخآلا

 «يضاقلا نم ًارْبَج ؛امهدنع ةزئاج هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل
 .ةأياهملا اذكف «يضارتلابو

 .يضاقلا مسقي ال : هللا همحر ةفينح يبأ دنع :"”ليقو)

 :لوألا :اذه :و ءًاعوفرم نوكيف «مدخي :هلوقل "عاف :دبعلا اذه :ةلمج )١(

 «يناثلا عفرو «لوألا بصنب :رخآلا رخآلاو :ةلمجو بصلاة وكي 06

 ١947/1١5. ةيانبلا .رخآلا دبعلا رخآلا كيرشلا مدخيو يأ

 ةيشاح .هنع ةياور ريغ نم مامإلا لصأ ىلإ ًارظن خياشملا ضعب لاق يأ (۲)

 .477/7 يونكللا



oYةأياّهملا يف لصف  

 .هنع يور اذكهو

 .ًاناسحتسا ؛زاج : هذخأي نم ئلع رابع لك ةقفن نأ ئلع امهبف باهت ولو
 ُربجُيو «زاج :ًاراد امهنم ٍدحاو لک َنُكسَي نأ ىلع نْيراد يف آياهت ولو

 . ةمسقلاب ًارابتعا ؛هدنع ريج ال : ليقو « هيلع يضاقلا

 .هدنع رجلا ف يرجي ال هنأل ؛(هنع يور اذكهو

 ةمدخلا ثيح نم عفانملا نأل ؛ًاضيأ هدنع يضاقلا مسقي هنأ :حصألاو
 .توافتت اَمْلَق

 .مدقت ام ىلع ءًاشحاف ًاتوافت توافتت اهنأل ؛ قيقرلا نايعأ فالخب

 ؛زاج :هذخأي نم ئلع دبع لك ةقفن نأ ئلع امهيف آياهت ولو) :لاق
 هنأل ؛ةوسكلا طْرَش فالخب «كيلامملا ماعطإ يف ةحماسملل ؛(ًاناسحتسا
 .اهيف حماست ال

 «زاج :ًاراد امهنم او نأ ئلع نيراد يف ًاياهت ولو) :لاق

 .(””هيلع يضاقلا ربحي

 .ةدحاو رادك aê نيرادلا نأل ؛ٌرهاظ امهدنع “اذهو

 .ةمسقلاب ًارابتعا ؛ دنع رجب ال :ليقو)

 )١( ةيانبلا .هنع لبق ام لثمب مسقي ال هنأ ةفينح يبأ نع فاصخلا ئور يأ ۱۹۲/۱۴.

 ) )۲.ملسقلا يف يأ

 .ؤياهتلا ئلع يآ (۳)

 .امهدنع امأ :خسن يفو )٤(

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (5)



 or ةأياّهملا ىف لصف

 .ربجلاب الصأ امهيف ؤياهتلا زوجي ال هنأ : هللا همحر ةفينح ىبأ نعو
 . بوكرلا ىلع ةأياهملا زوجت ال : نّيتبادلا ىفو وع نإ

 ؛(ربجلاب الصأ امهيف ؤياهتلا زوجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح ىبأ نعو

 (١ (١ و كلا ST لاس

 .زئاج :رخآلا ضعبب امهدحأ ضعب عيب نأل ؛امهتبقر ةمسق فالخب

 يرجيو « يضارتلاب ٌزوجيف « عفانملا يف لقي توافتلا نأ :"”رهاظلا هجو

O aA A, 
 . ازارفإ هيف ربتعيو «يضاقلا ربج هيف

 .ةلدابم ربتعاف :''”امهنايعأ ىف توافتلا ٌرثكي ام اّمأ
 و 0000

 ةفينح يبأ دنع (بوكرلا ىلع ةأياهملا ٌروجت ال :نّيتبادلا يفو) :لاق

 .نايعألا ةمسقب ًارابتعا ؛زوجي :امهدنعو «هللا همحر

 ئنكس يف يأ :هيف :خسنلا رثكأ يفو :191/5 ةيانبلا يف لاق «نيرادلا يف يأ )١(

 .اذكهو اذكه يدنع خسنلاو :تلق .نيرادلا

 .هللا همحر ةفينح يبأل ةياورلا رهاظ يأ (۲)

 .ًازييمتو ًازارفإ يأ (۳)

 يف توافتلا ةرثكب امأ :خسُت يفو ءه١٠4 ةخسن يف وه تبثأ امك اذكه )٤(

 تاعبط ضعب يفو ءامهنايعأ يف توافتلا رثكي نأ امأ :ه967 ةخسن يفو ءامهنايعأ

 :امهنايعأ يف توافتلا رثكي امأ :خسُت يفو ءامهنايعأ يف رثكيف توافتلا امأ :ةيادهلا

 يضرم ريغ ةلمجلل بيكرتلا اذه ١144/١5: ةيانبلا يف لاق ريخألا ريبعتلا اذه نعو

 .ها .نايعألا يف ٌرْثكيف توافتلا امأ :ريدقتلاو ءئفخي ال ام ىلع ةاَحْنلا دنع



oةأياّهملا يف لصف  

 . فالخلا اذه ىلع : ٍةدحاو ٍةباد يف بوكرلا يف ؤياهتلاو

 رهاظ يف ةدحاولا رادلا يف ٌروجيف : لالغتسالا يف ؤياهتلا امأو

 .زوجي ال : ةدحاولا ةبادلاو «دحاولا ٍدبعلا يفو «ةياورلا

 ناكرتشي : حلا بوت يف اهتَّلغ ىلع امهددحأ ةبؤك يف ُهّلَعلا تداز ولو

 .ةدايزلا يف

 قذاح نيب مهنإف «نّيَبكارلا توافتب توافتي لامعتسالا نأ :هلو
 "قرا

 .انلق امل ؛(فالخلا اذه ىلع :ٍةدحاو ةباد يف بوكرلا يف ؤياهتلاو) :لاق

 «هتقاط ىلع ةدايز لّمحَتَي الف «هرايتخاب مخي هنأل ؛دبعلا فالخب

 .اهلمحتت ةبادلاو

 رهاظ يف ةدحاولا رادلا يف ٌروجيف :لالغتسالا يف ؤياهتلا امأو) :لاق

 .(زوجي ال :ةدحاولا ٍةبادلاو «دحاولا ٍدبعلا يفو «ةياورلا

 تباث لادتعالاو «ءافيتسالا يف نابقاعتي دق نْيَبيصنلا نأ :قرفلا ةجوو

 بابسأ يلاوتل ؛ناويحلا يف هّرّيغتو «راقعلا يف هؤاقب ٌرهاظلاو «لاحلا يف

 .ةلداعملا توفتف «هيلع ريغتلا

 :ٍرَخآلا ةبؤت يف اهتّلغ ىلع امهردحأ ةبّوت يف هللا تداز ولو) :لاق
 .ليدعتلا ققحتيل ؛(ةدايزلا يف ناكرتشي

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .بوكرلا نسحي ال يأ ١140/1١4« ةيانبلا .قمحألا لهاجلا )١(



 م ةأياهملا يف لصف

 .ةياورلا رهاظ يف ًاضيأ ٌرئاج : نْيرادلا يف لالغتسالا ىلع ٌؤياهتلاو

 .ةدحاولا رادلا فالخب «هيف ناكرتشي ال : امهدحأ ةَلغ تَلضَف ولو

 .هدنع ٌروجي الو ءامهدنع نّيدبعلا يف ٌروجي اذكو

 هتبوُت يف امهدحأ لغتساف «عفانملا ىلع ؤياهتلا ناك اذإ ام فالخب

 رض الف «عفانملا وهو «لصاح ٌياهتلا هيلع قو اميف ليدعتلا نأل ؛ةدايز

 .لعب نم لالغتسالا ةدايز

 رهاظ يف ًاضيأ ٌرئاج :نّيرادلا يف لالغتسالا ىلع ٌؤياهتلاو) :لاق

 َ .اًنيب امل ؛(ةياورلا

 رادلا فالخب «هيف ناكرتشي ال :امهدحأ ةَّلغ تضف ولو) :لاق
 داحتال ؛حجا ر ٌرارفإلاو «زييمتلا ئنعم نيرادلا يف نأ :قرفلاو «(ةدحاولا

 ءًاضرق ُربَبعاف «”لوصولا ُبّقاعتي ةدحاولا رادلا يفو ءءافيتسالا نامز

 هيلع دري اذهلف «هبحاص نع ليكولاك تبون يف امهنم رلحاو لك لجو
 .لضفلا نم هّتصح هبحاص

 .عفانملا يف ؤياهتلاب ًارابتعا ؛(امهدنع نْيَدبعلا يف زوجي اذكو) :لاق

 نم «هنم ٌرثكأ قيقرلا نايعأ يف توافتلا نأل ؛("'هدنع زوجي الو)

 ةيضق نم الإ نوكي ال كلذو «هبحاص لبق ةلغلا ىلإ امهدحأ لصي ينعي )١(

 .ًاضرقتسم وه نوكيو ءًاضرق ةلغلا نم هبحاص بيصن ربثعا :كلذك ناك اذإف «ةمسقلا
 ١95/1١. 5 ةيانبلا

 .نيدبعلا يف لالغتسالا ىلع ؤياهتلا زوجي يأ (۲)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (۳)



 ةأياهملا يف لصف ۳0٦

 هس ع 5 2 و : .:ُث 5

 .نيتبادلا يف زوجي الو «ةرورض روج ٍةمدخلا يف ٌوياهتلاو
 لك ذخأي نأ ْئلع ًاياهتف «نينثا نيب متغ وأ رجش وأ لخن ناك ولو 7 8 38 گ١ T1 0 2 و 7 $

 .زوجي ال : اهئابلأ برشيو ءاهاعري وأ اهرمثتسي ةفئاط امهنم ٍدحاو

 .ناوجلا منتمي نأ ئلوأف «دحاولا دبعلا يف نامزلا ثيح

 ؛َلغلا يف ةرورض الو «(ةرورض ٌروُج ٍةمدخلا يف ؤياهتلاو) :لاق
 .انيع اهنوكل ؛اهتمسق ناكمإل

 «لالغتسالا يف ءاصقتسالاو ءةمدخلا يف ٌحماستلا وه َرهاظلا نألو
 .ناساقني الف

 هاني ام هجولاو ءامهل ًافالخ ءهدنع (نْيتبادلا ىف وجی الو) :لاق

 توكل ١
 ّدخأي نأ ئلع آياهتف «نينثا نيب منع وأ ٌرجش وأ لخن ناك ولو) :لاق
 .(روجي ال : تابا برشيو ءاهاعري وأ اهُرمشتسي ةفئاط امهنم راحاو لك

 هذهو «اهتمسق ”لعتتف «ئقبت ال اهنأ ةرؤرض توا يف ةأياهملا نأل

 .اهلوصح دنع ةمسقلا اهيلع ْدِرَت ةيقاب نايعأ

 «هتبوُت يضم دعب اهلك يرعتي م ءرخآلا نم هتصح يبي نأ : ةلّيجلاو

 عاشملا ْضْرَق ذإ ءهبحاص بيصنل ًاضارقتسا مولعم رادقمب نبللاب عفتني وأ
 .باوصلاب ملعأ هللاو ءٌزئاج

E FF RF RF 

 .نيتبادلا يف لالغتسالا ىلع ؤياهتلا يأ (۱)



 o۷ ةعراّرملا باتك

 ل

 ةعرازملا باتك

 £ وپ وم وي ر رو 5

 . ةلطاب : عبرلاو ثلثلاب ةعّرازملا : هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 .ةزئاج يه : الاقو

 ةعراّرملا باتك

 .(ةلطاب : عيرلاو ثلثلاب ةعرازملا :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 .عْرّرلا نم ةلعافم :ةغل ةعرازملا نأ ملعا

 .جراخلا ضعبب عرزلا ىلع قع يه :ةعيرشلا يفو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةدساف يهو

 لّماع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اَمِل ؛(ةزئاج يه :الاقو)
 ,o (N) 1 وو ا سم هس <

 ؛ةبراضملاب ارابتعا ؛زوجيف ءلمعلاو لاملا نيب ةكرش دفع هنألو

 يوقلاو «لمعلا ىلإ يدتهي ال دق لاملا اذ نإف «ةجاحلا ٌعْفَد :عماجلاو
 اهم لادم دانا را الا تف لاننا م ل ن هلع

 ال هنأل ؛دئاوزلا فصنب ةّلماعم قلا دودو جاَجّدلاو ِمّنَعلا عفد فالخب

 .ةكرش ققحتت ملف ءاهليصحت يف لمعلل كانه ٌرثأ

 )١( يراخبلا حيحص TYA)» ملسم حيحصو )١501(.



 ةعراّرملا باتك ۳0۸

êو 5 7 492 ےک ت« 4  

 . هلثم رجأ هلف : ءيش جرخي ملو .اهبركو ‹ضرألا ئقس نإف

 يهو ا نع ْئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :هلو

 .ةعرازملا

 ."”ناّحطلا زيِفَف ئنعم يف نوكيف «هلمع نم چرخي ام ضعبب ٌراجئتسا هنألو

 .ًلسفم كلذ كو ةودعمزا لرم جلا لو

 ىةمساقم جارخ ناك :َربيخ ّلهأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةلماعمو
 ا ر سلا قيارطي

 جرخَي ملو ©"اهّبركو «ضرألا قس نإف) :”'هدنع تدق ذو
 .ةدساف ةراجإ ئنعم يف هنأل ؛ (هلثم ُرجأ هلف :ءيش

 ضرألا بحاص لبق نم ُردَبلا ناك اذإ اذهو

 )١( ملسم حيحص «(۲۳۸۱) يراخبلا حيحص )1615(.

 ٍزيفقب ةمولعم ةطنح هل نحطيل الجر رجأتسي نأ :وهو «مّدقت ناحطلا زيفق (؟)
 85٠. /9 ةيانبلا رظني .هنع يهنلا درو دقو «هنم نعم لايكم يأ ءاهقيقد نم

 )۲۹۸٥(« ينطقرادلا ننس يف ناحطلا زيفق نع ملسو هيلع هللا ئلص هيهن رظنيو

 ١5٠/4« ةيارلا بصن يف امك )٠٠١٤(« ىلعي يبأ دنسم )23١855« يقهيبلا ننس

 ريبحلا صيخلتلا يف هنكل «فعض هدانسإ يفو ۱۹٠/۲: ةياردلا يف رجح نبا لاق

 نع كلذكو «هقيثوت ياطلغم ةمالعلا نع لقن «هتاور دحأ يف ملكت نأ دعب ۳

 .ئلعي يبأ دنسم ققحم هحّحص انه نمو «نابح نبا تاقث

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (۳)



 ۳0۹ ةعراّرملا باتك

 ه ٠ هاو هاو هاو وأو وأو ها واه هاف ها واه هه هه او ده ده ده ىو ده ولو هاهو هو O ٠ هاو ¢ %4 # ®

 .ضرألا لثم ٌرجأ هيلعف :هلّبِق نم ُرْذَبلا ناك نإو

 اا لا لا ا
 .انلّصف امك ءٌرجألا

 ةمألا لماعت روهظلو ءاهيلإ سانلا ةجاحل ؛امهلوق ىلع ئوتفلا نأ الإ

 .عانصتسالا يف امك «لماعتلاب كري سايقلاو "اهب

 [: ةعرازملا ةحص طورش]

 :طورش اهُزيجُي نم لوق ئلع اهتحصل ةعرازملا مث
 .هّود لصحي ال دوصقملا نأل ؛ةعارزلل ةحلاص ضرألا ٌنوك :اهّدحأ ١

 ال وهو «"دقعلا لهأ نم عرازملاو ضرألا بر نوكي نأ :يناثلاو -

 ا الإ صب ال6 ادفع زال" رعب
 عفانم وأ ءضرألا عفانم ىلع "دقع هنأل ؛ةدملا نايب :ثلاثلاو ۳

 .اهب مَّلعيل ؛اهل ٌرايعملا يه ةدملاو «لماعلا

 دوقعملل ًامالعإو «ةعزانملل ًاعطق ؛ُردَبلا هيلع نّم نايب :عبارلاو -4
 .لماعلا عفانم وأ «ضرألا عفانم وهو هيلع

 )١( ةيانبلا .ًاعامجإ راصف 1١5 /7١8.

 ) )۲.تافرصتلا ىلع ًارداق ًالقاع ًاغلاب نوكي نأب

 ) )۳.ةعرازملا دقعب يأ



 ةعراّرملا باتك ۳۰

 ءدحاول ٌرْذَّبلاو ضرألا تناك نإ :هجوأ ةعبرأ ىلع امهدنع ىهو

 . ةعرازملا تزاج : حاول ٌرقبلاو لمعلاو

 . تزاج : احاول ُرْدَبلاو ٌرقبلاو لمعلاو ءدحاول ضرألا تناك نإو

 . تزاج : َرَخآ نم لمعلاو «دحاول رذبلاو رقبلاو ضرألا تناك نإو

 00 3 97 5 7 0 5 و

 اضوع هقحتسي هنال ؛هلبق نم رذب ال نم بيصن نایب :سماخلاو 5

 .دقعلاب اطرَسش قحتسي ال :مّلعُي ال امو ءامولعم نوكي نأ دب الف «طرشلاب

 طرّش ول ئتح «لماعلا نيبو اهتيب ضرألا بر َيَلِخَي نأ :سداسلاو 1

 .ةيلختلا تاوفل ؛دقعلا دسفي :ضرألا بر لمع
 يف ةكرش دقعني هنأل ؛هلوصح دعب جراخلا يف ةكرشلا :عباسلاو ۷ 5 و 1 0 و

 .دقعلل ادسفم ناك : ةكرشلا هذه عطقي امف «ءاهتنالا

 امنه الا صل ةردتلا يب ناب مالا

 [: ةعرازملا هوجو]

 ٌرذَبلاو ضرألا تناك نإ ١ :هجوأ ةعبرأ ىلع امهدنع يهو) :لاق

 لمعلا ةلآ َرَقَبْلا نأل ؛(ةعرازملا تزاج .:ٍدحاول ُرقبلاو لمعلاو «ياخاول
 .طاّخلا ةربإب طيخيل ًاطايخ رجأتسا اذإ امك راصف «هيف

 :دخارل: راو رفبلاو لمعلاو ارل" نفرألا فتاك ةو
 اذإ امك «ٌزوجيف .جراخلا نم مولعم ضعبب ضرألا ٌراجئتسا هنأل ؛(تزاج

 .ةمولعم مهاردب اهرجأتسا

 :رخآ نم لمعلاو ءردحاول ُرْدَبلاو ٌرقبلاو ضرألا تناك نإو -۳)
 ًاطايخ رجأتسا اذإ امك راصف ءرجأتسملا ٍلآب لمعلل هرجأتسا هنأل ؛(تزاج



 81 ةعراّرملا باتك

 . ةلطاب يهف : َرَخآل لمعلاو ٌرْدَبلاو : حاول ٌرقبلاو ضرألا تناك نإو

 مب نيطيل انایط وأ «هتربإب هبوث طيخيل
 نفد حال لمعلاو رالاو «تشاول قلاوإ نمرألا تناك نو تك

 .ةياورلا ٌرهاظ "'هَركَذ يذلا اذهو «(ةلطاب

 َرقبلاو َرْذَبلا طرش ول هنأل ؛ًاضيأ زوجي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ."”لماعلا بناجك راصو «هدحو طّرَش اذإ اذكف ءٌروجي :هيلع

 و ضرألا ةعفنم سنج نم تسيل رقبلا ةعفنم نأ :رهاظلا هجو

 اهب ماي ةا :رقبلا و املا اهب لصحي اهِعبَط يف ةوق :ضرألا

 اهل ةعبات لمحت انآ ردم ءاسناجتت ملف < ̂ لاعت هللا قلخب كلذ لك < لمعلا

 .لماعلا ةعفنمل ةعبات تلعُجف «ناتعفنملا تسناجت هنأل ؛لماعلا بناج فالخب
 :امهرکذی مل «نارخآ ناهجو انه اهو 5 هه. ا

 لمعلاو لاو ضرالاو :ةامهدحلل ردنا نركب هنأ اهدا بف
 صو

 .عرشلا هب دري ملو ءلمعلاو رذَبلا نيب ةكرش مّ هنأل ؛ٌزوجي ال هنإف :رخآل

 .بارتلا اهب فرجُي «ةفرجملا :اهل لاقيو «ةاحسملا يأ )١(
 .511/15 ةيانبلا .يرودقلا مامإلا يأ (؟)

 «ةروصلا هذه يف ضرألل ٌعبت رقبلا نأ :دارأ «لماعلا ىلع رقبلا طرش اذإ يأ (۴)

 1/"17١1. 8 ةيانبلا .هبناج نم تناك اذإ لماعلل عبت يه امك

 ةيانبلا .هنم :ناويحلا نم ةيرايتخالا لاعفألا نأب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع در اذه )٤(
AE01 ,. 

 .717/1 5 ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (5)



۳Yةعراّرملا باتك  

 .ةمولعم ةدم ىلع الإ ةعرازملا حصت الو

 .امهنيب ًاعئاش جراخلا نوكي نأو

 .ةلطاب ىهف : ًةاًمسُم ًانازفف امهدحأل اًطَرَش نإف

 أل ايا رج ال ناو فلا رذبلا نيب عمجَي نأ :يناثلاو -1

 .عامتجالا دنع اذكف «دارفنالا دنع زوجي

 تاعرازملا رئاسب ًارابتعا ؛ةياور يف رذبلا بحاصل :نّيهجولا يف جراخلاو

 .ةدسافلا

 ؛هل ًاضباق «رذبلل ًاضرقتسم ٌريصّيو «ضرألا بحاصل :ةياور يفو

 ١ .هضرأب هلاصتال

 .اًنيب اَمِل ؛(ةمولعم ٍةدم ىلع الإ ةعرازملا ٌحصت الو) :لاق

 .ةكرشلا ئنعمل ًاقيقحت ؛(امهنيب ًاعئاش جراخلا نوكي نأو)

 مطقنت دق هب َنأل ؛(ةلطاب يهف :ةاّمسُم ًانازفف امهدحأل اًطَرَش نإف)
 طارتشاك راصف َّرْدَقلا اذه الإ جرخُت ال اهاسع ضرألا نأل ؛ةكرشلا
 .ةبراضملا يف امهدحأل ٍةدودعم مهارد

 امهنيب يقابلا نوكيو «هّرذب رذبلا بحاص عفر نأ اًطَرَش اذإ "”اذكو
 نأب ءهعيمج يف وأ ءِنِّيعم ضعب يف ةكرشلا ِعْطَق ىلإ يدؤي هنأل ؛نيفصن
 ضرألاو جارخلا عقر اًطَرَش اذإ امك راصف ءرذبلا ٌردق الإ ضرألا جرخُت مل

 .نيعم هنأل ؛امهنيب يقابلا نوكي ناو چا

 .زوجت ال يآ )١(



 ۳1۳ ةعراّرملا باتك

 .ىقاوّسلاو تاناّيِذاَملا ىلع ام اَطَرَش اذإ كلذكو

 .بحلا رخآللو ُبْبَتلا امهدحأل طرش اذإ اذكو

 ءرخآلل وأ «هسفنل جراخلا َرْشُع رذبلا بحاص طَرَش اذإ ام فالخب

 اذإ امك «ةكرشلا عْطَق ىلإ يدوي الف ءٌعاشم نعم هنأل ؛امهنيب يقابلاو

 .ةيرشع ضرألاو امهنيب يقابلا ةمسقو ءرشُعلا عفر اَطَرَش
 .(يقاوّسلاو "”تانايؤاملا ىلع ام اًطَرَش اذإ ""كلذكو) : لاق

 ئضفأ : نييعم عضوم عرز امهدحأل طرش اذإ هنأل ؛امهدحأل :هانعم

 .عضوملا كلذ نم الإ جرْخَي ال هلعل هنأل ؛ةكرشلا ْطَق ىلإ كلذ

 ام َرَخآلو «ٍةلّيعم ةيحان نم ٌجرْخَي ام امهدحأل طرش اذإ : "اذه ئلعو

 .ىرخأ ٍةيحان نم جرخي
 ئسع هنأل ؛(بحلا ٍرَخآللو «ْنبتلا امهدحأل ””طرش اذإ "اذكو) :لاق

 .ةعرازملا زوجت ال يأ )١(

 /5١18. 14 ةيانبلا .لودجلا نم مظعأو «رهنلا نم رغصأ وهو «نايذام :عمج (۲)

 ةيادهلل ةيطخلا خسنلا يف رسكلاب :تانايذاملا :ظفل يف لاذلا فرح طبض دقو

 يرابلا حتفو 2198/٠١ ملسم ىلع يوونلا حرش يف كلذكو «يرودقلا خسُتو
 حرش يف بابللا يف يناديملا امأو ءاهحتف زوجيو «حورشلا نم امهريغو 1١

 .ملعأ هللاو ها .لاذلا نوكسو «ميملا حتفب :ًالئاق فورحلاب هطبضف 0170/7 باتكلا

 .زاوجلا مدع نم انركذ ام ئلع يأ (*)

 .حصيال يآ )٤(

 .هتاقلعتم طبض ريغت ىلإ هابتنالا عم «مولعملل ينبملاب لعفلا اذه طبض خسُت يفو )٥(



 ه٠ 06 و و و و و واه« ه. وأو هه هو هوه هيه و. هاو اواو وه هو هاو CCG HCO GG SS هاه

 لا الإ جرخ الو بَحلا ٌدقعني الف «ّةفآ هبيصُت نأ

 يدؤي هنأل ؛هنيعب امهدحأل ًبحلاو «نّيْفصن َنْبَتلا اًطَرَش اذإ ")ذكو

 ا ار واب ع لإ
 امهطارتشال ؛تَّحص :نّبتلل اضرعتي ملو «نّيفصن ًبحلا اًطَرَش ولو

 .دوصقملا وه اميف ةكرشلا

 ىلإ جاَتحُي ال هّقح يفو «هرذب ءاَمَن هنأل ؛رذبلا بحاصل نوكي نتا مث
 TE اذهو رشا و دلا ءطرشلا

 اميف فرعلل ًارابتعا ؛ًاضيأ امهنيب بتلا : هلل مهمحر لب خياشم لاقو

 .نادقاعتملا هيلع صني مل

 .لصألا طرشب موقي عبتلاو «بحلل عب هنألو

 مكح هنأل ؟تَّحص :رذّبلا بحاصل َنبتلاو «نّيفصن ًبحلا اًطَرَش ولو

 .دقعلا

 «ةكرشلا عْطَق ىلإ يدؤي طش هنأل ؛تَدَسَق :رخآلل َنبتلا اًطَرَش نإو
 .طرشلاب :رْذبلا بحاص ريغ قاقحتساو «نبتلا الإ جرخُي ال نأب

 راشأو «توكسم :ظفل ۲۱۹/۱٩ ةيانبلا يف ححصو «توكس :خسُن يفو (۲)

 توكسلاو «هنع اتكس امهنأل انه اه هنع تكس دسافلا طرشلا نأ :دارملاو «خسُنلا ىلإ

 .هركذ :دسفملا امنإو «دسفي ال :هنع



 ۳10 ةعراّرملا باتك

 . طرشلا ىلع جراخلاف : ةعرازملا ٍتَّحص اذإو

 . لماعلل ءيش الف : ًائيش ضرألا جرخُت مل نإو

 .رذبلا بحاصل جراخلاف : ْتدَّسَق اذإو

 ىلع داري ال ءهلثم ٌرجأ لماعللف : ضرألا بر لبق نم رْدَبلا ناك ولو
 . جراخلا نم هل طرّش ام رادقم

 .مازتلالا ةحصل ؛(طرشلا ىلع جراخلاف :ةعرازملا سَّحص اذإو) :لاق

 «ةكرش هقحتسي هنأل ؛(لماعلل ءيش الف :ًائيش ضرألا جرخُت مل نإو)
 .جراخلا ريغ يف ةكرش الو

 .هريغ قحتسي الف «ىّمسم ٌرجألاف «ةراجإ تناك نإو
 ةمذلا توفت الو «ةمذلا يف لثملا ّرجأ نأل ؛تدسف اذإ ام فالخب

 .جراخلا مدعب

 ءهكلم ءامن هنأل ؛(رذبلا بحاصل جراخلاف :ْتدَّسَق اذإو) :لاق
 تكامل ل ءامنلا يقبف «تدسف دقو «ةيمستلاب :"رخآلا قاقحتساو

 .رذبلا

 داري ال «هلثم ٌرجأ لماعللف :ضرألا بر لبق نم ٌرْدَبلا ناك ولو) :لاق
 دنع اذهو «ةدايزلا طوقسب يضر هنأل ؛(جراخلا نم هل طرش ام رادقم ىلع

 . هللا ةييعر سرت نار قع بأ

 .رجألا :خسُت يفو )١(



 ةعراّرملا باتك ۳٦

 . ْغَلَب ام ًاغلاب هلم ٌرجأ هل : هللا همحر دمحم لاقو

 .هضرأ ٍلْثِم رجأ ضرألا بحاصلف رباك للامر ناك نإو

 هل باط : ةدسافلا ةعرازملا يف ه رذبل جراخلا ِض ذرألا بر َقحّتس قحتسا اذإو

 00 و

 «ضرألا رجأ َردَق ذخأو «هرذب ردق ذخأ : لماعلا هقحتسا نإو

 هعفانم ئفوتسا هنأل ؟(َْلَب ام ًاغلاب هلم ٌرجأ هل :هللا همحر دمحم لاقو)
 .تاراجإلا يف رم دقو ءاهل لثم ال ذإ ءاهّتميق هيلع بجتف ءرلساف راقعب

 لث ٌرجأ ضرألا بحاصلف :لماعلا لبق نم ٌرذبلا ناك نإو) :لاق

 ذقت كفو اهّدر بجيف ءدساف ٍلقعب ضرألا 3 ئفوتسا هنأل ؛(هضرأ

 .اهتميق در بجيف ءاهل لثم الو

 ؟جراخلا نم هل طرش ام ىلع داري لهو

 .هانركذ يذلا فالخلا ىلع وهف

 لثم رجأ لماعلا ئلعف : ةعرازملا وتدسف ئتح رقبلاو ضرألا نيب مج ولو

 ا راج نر «ةراجإلا يف الخدم هل نأل تب ءرقبلاو ضرألا

 :ةدسافلا ةعرازملا ىف و هرذبل جراخلا ضرألا ' بر قحتس سا اذإو) :لاق

 .هل ةكولمم ضرأ يف لصَح ءامنلا نأل ؛(هعیمج هل باط

 «ضرألا رجا ردق ااو ارب ردق و ذأ : :لماعلا ا نإو) :لاق

 «ضرألا نم جرخيو ءرذنلا نم ل ءامثلا نأل ؛ (لضفلاب قديش

 :ضوعب هل ملس امف «هيف يح ٌبجوأ :ضرألا عفانم يف كلملا داسفو



 ۳۷ ةعراّرملا باتك

 . هيلع ْرّبجُي مل : لمعلا نم رْدَبلا بحاص عنتماف «ةعرازملا ِتَدِقُع اذإو هم ھو

 . لمعلا ىلع مكاحلا هربجأ : ُرْدَبلا هِلَبَق نم سيل يذلا عنتما نإو

 : ضرألا عرازملا برك دقو ههِلَبِق نم ٌرْدَبلاَو «ضرألا بر عنتما ولو
 . بارلا لمع يف هل ءيش الف

 . ةعرازملا ِتَلَّطِب : نيدقاعتملا دحأ تام اذإو

 .هب قّدصت :هل ضوع ال امو «هل باط

 رجب مل :لمعلا نم رذبلا بحاص عنتماف «ةعرازملا تدع اذإو) :لاق
 اذإ امك راصف «هّمزلي ررضب الإ دقعلا يف يضملا هنكمُي ال هنأل ؛(هيلع

 1 .هراد مولهيل اجا رجأتسا

 ىلع مكاحلا هربجأ :ٌرذّبلا هِلَبَق نم سيل يذلا عنتما نإو) :لاق

 ءةراجإلا ةلزنمب مزال دقعلاو «ٌررض دقعلاب ءافولاب هقحلي ال هنأل ؛(لمعلا
 .ةعرازملا هب خسفتف «ةراجإلا هب خسف ًارذع ناك اذإ الإ

 عرازملا برک دقو هلق نم ٌرْذَبلاو «ضرألا بر عنتما ولو) :لاق

 .(بارِكلا لمع يف هل ءيش الف :ضرألا

 ءاضرتسا همزلي :یلاعت هللا نيبو هنيب اميف امأف «مکحلا يف اذه :ليق
 .كلذ يف هّرغ هنأل ؛لماعلا

 ءةراجإلاب ًارابتعا ؛ (ةعرازملا ٍتّلَطِب :نّيدقاعتملا دحأ تام اذإو) :لاق
 .تاراجإلا يف هجولا رم دقو



 ةعرازملا باتك ۳۹۸

 ىلإ جاتحاف «ضرألا بحاص قحل حواف نيب ةعرازملا تخسف اذإو ت ت 4 o و 4-5 و 5

 .زاج : اهعيب

 ملو «لوألا ةئسلا يف ٌعرزلا تبن اًمّلف "ينس ثالث اهَعََد ناك ولف
 عرازملا دي يف "”ضرألا رَت :ضرألا بر تام ئتح "”عرزلا دصحتسُي

 طرا ناع نا ج
 ةسلا يف رلقعلا ءاقبإ يف نأل ؛نْيَتتسلا نم يقب اميف ةعرازملا ضقتنتو

 رض هيف سيل هنأل ؛ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا فالخب «نْيَقحلل ًةاعارم :ئلوألا

 .سايقلا ئلع ”امهيف ظفاحيف «لماعلاب

 َرَفَحو «ضرألا برك ام دعب ٍةعارزلا لبق ضرألا بر تام ولو
 .عرازملا ىلع لام لاطبإ هيف سيل هنأل ؛ةعرازملا تضقتنا :راهنألا

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هتيبن اَمِل ؛ لِوَع ام ةلباقمب لماعلل ءيش الو

 «ضرألا بحاص يَ حواف ندب ةعرازملا تَحِسْف اذإو) :لاق

 .ةراجإلا يف امك ؛ (زاج :اهيعيب ىلإ جاتحاف

 )١( ةيانبلا .نينس ثالث ةدم يأ 5 770/1١.

 .هداصح تقو تأي مل يأ )۲(

 .عرزلا :خسُت يفو (۳)

 ءاجو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :امهيف :اذكه .ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا يف يأ (4)

 ۰ .اهيف :ةيطخلا خسنلا يف



 ۳۹۹ ةعراّرملا باتك

 . ءيشب َراهنألا َرْفَحو «ضرألا برك امب هّبِلاطُي نأ لماعلل سيلو

 رجأ عرازملا ىلع ناك : كردي مل عرزلاو ءةعرازملا ةدم تضقنا اذإو

 : عرزلا ىلع ةقفنلاو عرزلا دصحتسي نأ ىلإ ضرألا نم هبيصن ٍلثم

 .امهقوقح رادقم ئلع ءامهيلع

 راهنألا َرْفَحَو يال ° انب اط نأ اغلا نل لا

 اذإف «جراخلاب م مو انَنِإ 9” ىو دقعلا موقت امنإ عفانملا نأل ؛(ءيشب

 .ءيش بجي مل جراخلا مدعنا

 درصخحتسي ىتح نّيدلا يف ضرألا عَ مل : درصحتسي ملو «عرزلا تبن ولو

 .لاطبإلا نم نوهأ ٌريخأتلاو « عرازملا قح لاطبإ عيبلا يف نأل ؛عرزلا

 عيب عنتما اّمَل هنأل ؛نْیدلاب هَسْبَح ناك نإ إ سّبحلا نم يضاقلا هجرخيو

 .ملظلا ءازج سلاو «املاظ وه نكي مل :ضرألا

 عرازملا ىلع داك كردي مل عرزلاو ءةعرازملا ةدم تضقنا اذإو) :لاق

 :عرزلا ىلع ةقفنلاو «عرزلا دصحتسي نأ ىلإ ضرألا نم هبيصن لثم ٌرجأ

 عرزلا ةيقبت يف نأل ؛دصحتسي ئتح هانعم «(امهقوقح رادقم ىلع ءامهيلع

 .هيلإ ٌراصيف «نيبناجلا نم رظنلا ليدعت :لثملا رجأب
 اذهو ءةدملا ءاهتناب ئهتنا دق دقعلا نأل :امهيلع لمعلا ناك امنإو

 .كرتشملا لاملا يف لمع

 لمعلا نوكي ثيح «لقب عرزلاو «ضرألا بر تام اذإ ام فالخب اذهو
 لمعلا يعدتسي دقعلاو «هتدم يف َدقعلا انّيقب كانه نأل ؛لماعلا ْئلع هيف

 )١( ةيانبلا .هيف نحن اميف دقعلا يأ ٠١/۲۲۷.



HOGG 4¢096٠و .٠ و و دين د. ٠ هو ده وأو « واوا. عاف هاو هلو ا « ىو هه هوو هاه هه هوه  

 كلذ ءاقبإ اذه يف نكي ملف «ئهتنا دق ٌدقعلا :انه اه امأ «لماعلا ىلع
E 

 .هيلع لمعلا بوجوب لماعلا صتخي ملف «دقعلا

 هنأل ؛ٌعّوطتم وهف :يضاقلا رمو «هبحاص نذإ ريغب امهدحأ قفنأ نإف

 )اا .هيلع هل ةيالو ال

 هيف امِل ؛كلذ هل نكي مل :القب عرزلا ذخأي نأ ضرألا بر دارأ ولو

 .عرازملاب رارضإلا نم

 «عرزلا عّلقإ :ضرألا بحاصل ليق :ًالْقَب هّذخأي نأ عرازملا ةازآاولو

 امب عجراو «عرزلا ىلع تنأ قْفنأ وأ «هبيصن ةميق هطعأ وأ ءامكنيب نوكيف

 نأل ؛هيلع ُدّبجُي ال :لمعلا نم عنتما اّمَل عرازملا نأل ؛هتصح يف هِن

 .هسفنل رظنلا كرب دقو «هل رل :يهنملا دوجو دعب دقعلا ءاقبإ
 ررضلا عفدتسي كلذ لكب نأل ؛تارايخلا هذه نيب ٌرّيخم ضرألا برو

 .هسفن نع

 نأ ىلإ لمعن نحن :هتثرو تلاقف «عرزلا تابن دعب عرازملا تام ولو

 بر ىلع ررض ال هنأل ؛كلذ مهلف :ضرألا بر ئبأو « عرزلا ديصحَتسُي

 .ضرألا

 .مهل ًارظن ؛دقعلا انّيقب األ ؛اولمع امب مهل ّرجأ الو

 ىلع كلاملاو ءاي اّمِل ؛ لمعلا ىلع اوربجُي مل :عرزلا َمْلَق اودارأ نإف

 .اًنيب ام ىلع ؛ ةثالثلا تارايخلا



 ۳۷۱ ةعراّرملا باتك

 .صّصخلاب امهيلع : ةيرْذّتلاو سايّدلاو عافّرلاو ٍداَصحلا ةرجأ كلذكو

 .تدَّسَف : لماعلا ىلع ةعرازملا ىف هاَطَرَش نإف

 . لماعلا ىلع كلذ طرش اذإ زوجي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 امهيلع :ةيرْذّتلاو سايّدلاو عافّرلاو داصحلا ةرجأ كلذكو) :لاق

 .(تدَّسَف :لماعلا ىلع ةعرازملا يف هاطَرَش نإف ءصّصلاب

 لا اا وهو اة ووصلا عما انك اهب متي نيبل كلا هو
 .تاعرازملا عيمج يف ماع وه لب كردي مل عرزلاو

 ىقبيف «دوصقملا لوصحل ؛عرزلا يهانتب ئهانتي دقعلا نأ :كلذ هجوو

 :امهيلع هوم تجف دق الو امهنيب كردم لام

 سقي :امهدحأل ةعفنم هيفو «هيضتقي الو «كلذ دقعلا يف طرش اذإو

 .لماعلا ىلع نْحَّضلا وأ ٍلْمَحلا طرشك ثلقعلا

 ؛(لماعلا ىلع كلذ طرش اذإ وجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو)

 .هللا يكرر كنب رايتخا وهو «عانصتسالاب ًارابتعا ؛لماعتلل

 .انرايد يف حصألا وه اذه :يسخرسلا ةمئألا سمش خيشلا لاق

 وهف :ظفحلاو يقسلاك «كاردإلا لبق لمع نم ناك ام نأ :لصاحلاف
 يف ءامهيلع وهف :ةمسقلا لبق Nk هنم ناك امو «لماعلا ىلع

 دعب ناك امو «هاّنب ام ىلع ءامههابشأو ساّيدلاو داضحلاك «ةياورلا رهاظ

 :انهيلع وهف قلا



 ةعراّرملا باتك ۷۲

 ىقسلا نم رمثلا كاردإ لبق ناك ام :اذه سايق ىلع :ةلماعملاو

 .امهيلع وهف :ظفحلاو داذجلاك «كاردإلا دعب ناك امو

 فرع ال هنأل ؛قافتالاب زوجي ال :لماعلا ئلع"”داذجلا طرش و

 دق الو كرم لام دنأل امها وهف افلا دعي ناك امو

 ؛ عامجإلاب زوجي ال :ضرألا بر ىلع عرزلا يف ٌداصحلا طش ولو
 ف مدعل

 :بطرلا طاقتلا وأ ءَارْسسُب رمتلا ذج وأ «"لْيصقلا لصق ادارأ ولو
 01 ٍذاَدِحلاو لصقلا لع امَرَع امل دقعلا ايهنأ امهنأل ؛امهيلع كلذف

 ۰ .ملعأ ئلاعت هللاو «كاردإلا دعب امك راصف

FF FF ¢ FFان  

 .ةاقاسملا يأ )١(

 .ةلمهملا لادلاب .دادجلا :خسُت يفو (۲)

 ٌرضخأ ٌرجُي ريعشلا :ليصقلا هنمو ؛ءيشلا ٌمْطَق :لصقلاو «ليصقلا عطق يأ (۳)
 .774/ ١4 ةيانبلا .اليصق :هكاردإ لبق عرزلا نومسي ءاهقفلاو «باودلا فلعل



 VY ةاَقاّسملا باتك

 ةاناّسملا باتك

 .ةلطاب رمثلا نم ءزجب ةاقاسملا : هللا همحر ةفينح وبأ لاق
04 

 .ًاعاشم رمثلا نم ًاءزج مسو «ةمولعم ةدم رك اذإ ةزئاج : الاقو

 ةاَقاَسملا باتك

 .ةلطاب رمثلا نم ءزجب "”ةاقاسملا :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 فام لا نم امرهم وةر هده كد اذإ ةا ال اقو

 يف مالكلاك اهيف ٌمالكلاو «راجشألا يف ةلماعملا يه :ةاقاسملاو

 ."”ةعرازملا

 .ةزئاج ةلماعملا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 «ةبراضملا :اذه يف لصألا نأل ؛ةلماعملل ًاعَبَت الإ ةعرازملا ٌروجت الو

 .لصألا نود «“ةدايزلا يف ةكرش “"اهيف نأل ؛اهب ُهبشأ ةلماعملاو

 نوكي نأ ئلع ءاهحالصإب موقي نم ىلإ موركلاو رجشلا عفد :يه ةاقاسملا )١(

 .716/15 ةيانبلا .اهرمث نم مولعم مهس هل

 .ةعرازملل تركذ يتلا طئارشلا يه ةاقاسملا طئارش نأ دارأ (1)

 ."1//01 ريبكلا يواحلا (")

 .ةاقاسملا يف يأ ()

 .رمثلا يأ (5)



 و ده ه. و هو. هوا. هو ه٠ هو هوه ها هه هاه هه اه هاهو هه هه هه ده هو هاه هه هاه اه هواه اه هله

 اًطَرَش نأب «رذبلا نود «حبرلا يف ةكرشلا "”ًطَرَش ول ةعرازملا يفو

 ةعرازملا انزّوجو «ًالصأ ةلماعملا انلعجف «دسفت :جراخلا سأر نم هَعْفَر

 ."راقعلا فقو يف "'لوقنملاو «ضرألا عيب يف برُشلاك ءاهل ًاعَبَت

 .ةعرازملا يف امك «ىنعم ةراجإ اهنأل ؛ “اهيف سايق :ةدملا طْرَشو

 رمث لوأ ىلع عقيو «زوجي :ةدملا ني مل اذإ :ناسحتسالا يفو

 ا تا املقو «مولعم تقو اهكاردإل ةرمثلا نأل ؛ جرخَي

 .ئلوألا سلا وهو «نّقيتملا وه
 هل نأل ؛رامثلا كاردإ ةلزنمب :اذه يف ةبطّرلا لوصأ يف ربل كاردإو

 لا نا طش الف ةمولعم نا

Eءءاتشو اوو او ًافيرخ «ًريثك فلتخی هءادتبا نأل را  

 .ةلاهجلا هلحدتف هيلع ءان :ءاهتنالاو

 ءةلماعم ٌرمثلا غلبي ملو ٠ "لغ نق اسرع هل عقد اذإ ام فالخبو

 ينبملاب «خلإ...طرش نآب ءرذبلا نود حبرلا يف ةكرشلا طرش :خسُن يفو )١(
 .مولعملل ينبملاب .طّرَش :خسُت يفو «لوهجملل

 .هدارفناب هفقو زوجي الو «راقعلا فقول ًاعبت ًافقو لوقنملا ريصي يأ (۲)

 .778/14 ةيانبلا .هللا همحر يعفاشلا مامإلا مالك نم انه ىلإ (۳)

 .ةاقاسملا يهو «ةلماعملا يف يأ (5)

 779/1١5. ةيانبلا .سورغملا يأ ءاهرسكو نيغلا حتفب (5)

 .تبن يأ (6)



 Vo ةاَتاَسملا باتك

 .ًاعاشم ءزجلا ةيمست طرتشيو

 تدسف :اهيف ٌرمثلا جرخَي ال هنأ ُمّلعُي ًاتقو ةلماعملا يف امس نإف

 . ةلماعملا

 .تزاج : اهنع رّخأتي دقو ءاهيف ٌرمشلا غلبي دق ةدم ايّمس ولو

 . ةكرشلا ىلع وهف : ئمسملا تقولا يف َجَرَخ ول مث

 ًاتوافت اهَْضَو يضارألا ةوقب توافتي هنأل ؛ةدملا نايبب الإ زوجي ال ثيح

 .ًاشحاف

 وأ ءاهيلع موقي نأ ىلع قَبْطَر لوصأ وأ «ًاليخن عقد اذإ ام فالخبو

 ومنت اهنأل ؛ةمولعم ةياهن كلذل سيل هنأل ؛ ةلماعملا سفت :ةبطرلا يف قلطأ

 .ةدملا تلهجف «ضرألا يف تكرُت ام

 طش ذإ «ةعرازملا يف اَب اَمِل ؛(ًاعاشم ءزجلا ةيمست طرتشُيو) :لاق

 تدسف :اهيف ٌرمثلا جرْخَي ال هنأ ٌمَّلعُي اتقو ةلماعملا يف امس نإف) :لاق

 .جراخلا يف ةكرشلا وهو «دوصقملا تاّوَفل ؛(ةلماعملا

 ؛(تزاج :اهنع رخأتي دقو ءاهيف مثلا غلب دق ةدم ايّمس ولو) :لاق

 :ةوضقملا كاوقب رقي ال األ

 .دقعلا ةحصل ؛(ةكرشلا ىلع وهف :ىّمسملا تقولا يف جرح ول مث) :لاق

 .جرخي :خسُن يفو )١(



 ةاَقاَسملا باتك ۳۷٦

 . لثملا ٌرجأ لماعللف : رّخأت نإو

 لوصأو «باّطّرلاو ءمركلاو ‹رحشلاو ‹لخنلا يف ةاقاسملا روجتو

 . ناحنذابلا

 أطخلا نّيبت هنأل ؛دقعلا داسفل ؛(لثملا ٌرجأ لماعللف :رّخأت نإو) :لاق
 .ءادتبالا يف كلذ مِلَع اذإ امك راصف «ةاّمسملا ةدملا يف

 اسف نيتي الف ءٍةفآب باهذلا نأل ؛ًالصأ جرْخَي مل اذإ ام فالخب
 .هبحاص ىلع امهنم ٍدحاو لكل ءيش الو ءًاحيحص ًدقعلا ئقبيف «ةدملا

 «باّطّرلاو «مركلاو ءرجشلاو «لخنلا يف ةاقاسملا ٌروجتو) :لاق

 .(ناجنذابلا لوصأو
 لخنلا يف الإ زوجت ال :ديدجلا يف هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 ."ربيخ ثيدح وهو ءامهّصخ دقو «رثألاب اهّزاوج نأل ؛مرَكلاو

 .هب تّمَع دقو «ةجاحلل ٌزاوجلا نأ :انلو

 راجشألا يف نولمعي اوناك اهّلهأ نأل ؛"امهصخي ال َربيخ ٌُرئأو

 .اضيأ باطّرلاو

 امّيس ال «ةلولعم نوكت نأ صوصنلا يف لصألاف :مَعَر امك ناك ولو
 .“هلصأ ىلع

 1/۷ مألا )00(

 .مركلاو لخنلا يأ (۳)

 باب يف ةينمثلاك «ةرصاقلا ةلعلاب ليلعتلا ئري هنأل «عسوأ هدنع هباب نإف (5)



 VV ةاقاَسملا باتك

 وع 4 2 رر

 نإو ءزاج : لمعلاب ٌديزت ةرمثلاو «ةاقاسم ةرمث هيف ًالخن َمَقَد نإف

 .زجي مل : تهتنا دق تناك

 وع

 . هلثم ٌرجأ لماعللف : ةاقاسملا ثدسف اذإو

 ررض ال هنأل ؛رذُع ريغ نم لماعلا جرخُي نأ مرَكلا بحاصل سيلو

 .دقعلاب ءافولا يف هيلع

 .رذع ريغب لمعلا َكّرتَي نأ لماعلل سيل اذكو

 .هانمدق ام ىلع ءرْذَّبلا بحاص ىلإ ةفاضإلاب ةعرازملا فالخب

 نإو «زاج :لمعلاب ُديزت ةرمثلاو «ًةاقاسم ةرمث هيف ًالخن عقد نإف) :لاق

 .(زجي مل :تهتنا دق تناك

 چ و ىذلا الب اهاراماتو

 الو ؛لمعلاب ْقِحَتَسُي ب امنإ لماعلا نأل ؛زُجي ي مل :كردأو دصحتسا ولو

 «لمع ريغب ًاقاقحتسا ناكل :هانزوج ولف «كاردإلاو يهانتلا دعب لمعلل َرثأ

 الا لإ ةحاعتلا نبل كلف لبق ان تدا ”عرشلا هب دري ملو

 ینعم يف هنأل ؛(هلثم ٌرجأ لماعللف :ةاقاسملا تدسف اذإو) :لاق

 تدان اذإ ةعرازملاك راصو «ةدسافلا ةراجإلا

 .اندنع معأ هبهذم ىلع ليلعتلا نوكيف «ةيدعتم ةلعب الإ ليلعتلا ئرن ال نحنو ءابرلا

 .؟ 57/١ 5 ةيانبلا

 7514/1١4. ةيانبلا .رثألاب تزوج اهنأل (۱)



VAةاَقاَسملا باتك  

 .توملاب ةاقاسملا لطبتو

 ىلع َرْسبلا اومستقي نأ نيب رخآلا ةثرو ريخي : ررضلا لماعلا مزتلا ولو

 تح رئسبلا ىلع اوقفنُي نأ نيبو ءرّسبلا نم هبيصن ةميق هوطعُي نأ نيبو ار
 .رمثلا نم لماعلا ةصح يف كلذب اوعجريف « عَلي

 . ضرألا بر هرک نإو هيلع اوموقي نأ هتئرولف : لماعلا تام ولو

 . ةثالثلا تارايخلا نيب ضرألا ْبحاص ناك : ًارْسسُب هومرصي نأ اودارأ نإف

 هانيب دقو «ةراجإلا نعم يف اهنأل ؛(توملاب ةاقاسملا لطبتو) :لاق

 .اهيف
 امك «هيلع م موقي نأ لماعللف :ٌرسب جراخلاو «ضرألا بر تام نإف

 ؛ضرألا بر ةثرو كلذ رك نإو مثلا كردي نأ ئلإ كلذ لبق موقي ناك

 رجالا غافر الو «هنع ررضلل ًاعفد ؟دقعلا 'رقييف «ًاناسحتسا

 رسبلا اومستقي نأ نيب رخآلا ةثزو رضي :روشلا لالا مزتلا ولو) :لاق

 رسبلا ىلع اوقفني نأ نيبو «رسبلا نم هبيصن ةميق هوطعي نأ نيبو «طرشلا ىلع
 قاحلإ هل سيل هنأل ؛(رمثلا نم لماعلا ةصح يف كلذب اوعجريف لبي ئتح

 .ةعرازملا يف هريظن اتيب دقو «مهب ررضلا

 بر هِرك نإو هيلع اوموقي نأ هتثرولف :لماعلا تام ولو) :لاق
 .نيبناجلا نم َرظنلا هيف نأل ؛(ضرألا

 تارايخلا نيب ضرألا بحاص ناك :ًارْسُب هومرصي نأ اودارأ نإف) :لاق

 َ .اهاّنيب يتلا «(ةثالثلا



 ۳۷۹ ةاًاَسملا باتک

 . لماعلا ةثرول ٌرايخلاف : ًاعيمج اتام نإو

 بر ةثرول كلذ يف ٌرايخلا ناك : هيلع اوموقي نأ ٍلماعلا ةئرو بأ نإف

 . ضرألا
 سو يو

 ئ

 ءءاوس لوألاو اذهف : ٌرضخأ رب جراخلاو ةلماعملا ةدم تضقنا اذإو

 .رجأ ريغب نكل َكِردُي نأ ىلإ اهيلع موقي نأ لماعللو

 اذهو «هّماقَم مهيايقل ؛(لماعلا ةثرول ٌرايخلاف :ًاعيمج اتام نإو) :لاق
 ال كاردإلا تقو ىلإ راجشألا ىلع رامثلا ُكلْرَت وهو «يلام ىح يف ةفالخ 4 نإ 2 39

 .رايخلا يف ةثارو نوكي نأ
 و 0

 ةثرول كلذ يف ٌرايخلا ناك :هيلع اوموقي نأ لماعلا ةثرو ئبأ نإف) :لاق

 .انفصو ام ىلع «(ضرألا بر

 لوألاو اذهف :رضخأ رسب جراخلاو ةلماعملا ةدم تضقنا اذإو) :لاق و م رو ب 5 و 5 520 .٠
 رجشلا نأل ؛(رجأ ريغب نكل ‹كردي نأ ىلإ اهيلع موقي نأ لماعللو «ءاوس - L4 ا 2 و

 .هراجئتسا زوجي ال

 .اهراجئتسا زوجي ضرألا نأل ؛ "اذه ىف ةعرازملا فالخب

 :اذه ىف ةعرازملا ىفو ءا اَمِل ؛انه اه لماعلا ىلع هلك لمعلا كلذكو
 ال :لماعلا ىلع ٍةدملا ءاهتنا دعب ضرألا لثم ٌرجأ بجو اّمَل هنأل ؛امهيلع

 و ر ماع م ماس
 امك ءلمعلا قَحَتسي نأ زاجف «هل َرجأ ال انه اهو «لمعلا هيلع قَحّتسي
 و

.< 

 و

 و

 .ةدملا ءاضقنا يف يأ )١(



 ةاقاّسملا باتك 4و

 3 ر زعألاب داق ولر و
 .ةراجإلا خسفت امك راذع اب ةاقاسملا حسفنتو

4 4 2 6 7 6 7 4 1 7 a 2 ىلع ءارجش اهيف سرغي «ةمولعم نيتس لجر ىلإ ءاضيب اضرأ عقد نمو 
 7 اى ت 0. * 5 000 5 ٠ 5 2 ٠

 .كلذ رجب مل : نيفصن سراغلاو ضرألا بر نيب ٌرجشلاو ضرألا نوكت نأ

 0 +« 0 ۰ 2 .٠ 0 م و

 . «هسرغ ةميق : سراغللو «ضرألا برل : سرغلاو رمثلا عيمجو

 يف ايب اًمِل ؛(ةراجإلا ٌحَّسَقُت امك راذعألاب ةاقاسملا ٌحَسِفُتو) :لاق

 :اهيف رذعلا هوفعو اير دقو «تاراخإلا

 رمثلاو تلا قرف ةيلخ فاخب فراس ماعلا نركب نأ :اهقلمخ نو

 .هب خسفتف «همزتلي مل ٌررض ضرألا بحاص مزل هنأل ؛كاردإلا لبق

 هيازلإ يف نأل ؛لمعلا نع هفيضُي ناك اذإ لماعلا ضرم :اهنمو
 .ًارذع كلذ َلَعِجُيف «همزتلي ملو «هيلع ررض ةدايز : ءارجألا ٌراجعتسا

 ؟ًارذع نوكي له : "لمعلا كلذ َكْرَت لماعلا دارأ ولو

 .هتهج نم ًارذغ نوكيف «هديب لمعلا طرتشي نأ :امهادحإ ليوأتو «ناتياور هيف

 اهيف سرغي «ةمولعم َنيّئِس لجر ىلإ ءاضيب ًاضرأ عد نّمو) :لاق
 :نّيفصن سراغلاو نرالا تر نب رعكشلاو رال نركتاتا لک ارش

 .هلمعب ال «ةكرشلا لبق ًالصاح ناك اميف ةكرشلا طارتشال ؛(كلذ ْرُجَي مل
 ا 0

 « هسرغ ةميق :سراغللو «ضرألا برل :سُرَّعلاو رمثلا عيمجو) :لاق

 .ضرم ريغ نم يأ (۱)



 ۳۸۱ ةاًقاَسملا باتك

 .ليَع اميف هلثم ٌرجأو

 ٌراجئتسا وه ذإ ."'ناّحطلا ْرْيِفَق نعم يف هنأل ؛(ليع اميف هلثم ٌرجأو

 .لسفيف «ناتسبلا فصن وهو «هلمع نم ٌجرخَي ام ضعبب

 ؛هلثم جو ءاهّيميق بجتف «ضرألاب اهلاصتال :سارؤلا ذر ردع
 .اهسفنب اهيوقتل ؛سارغلا ةميق يف لخدي ال هنأل

 انيستا اذهو ‹«يهتنملا ةيافك» يف ا ٌرَخآ قيرط اهجيرخت يفو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو

E E د د RF 

 نم زيفقب ةمولعم ةطنح هل نحطيل الجر رجأتسي نأ :وه ناحطلا زيفق )١(

 مدقتو ۹٠/٤ ريثألا نبال ةياهنلا ٠۳٠١/٩ ةيانبلا رظني .هنم نّيعم لايكم يأ ءاهقيقد

 .هنع يهنلا جيرخت ًادج ًابيرق



 حئابذلا باتك ۸۲

 ه٠ اه اه. هو و أ. هو ىو اه ا. HG GOG GHG هه هاه دوه ا ه هله ه هواه هاه هه ®«

 حئابذلا باتك

 .4 ويك ام الإ » :اولاعت هلوقل ؛ "ةحيبذلا لح طش ةاكذلا :لاق
 ."/ةدئاملا

 .رهاطلا نم سجّنلا مدلا يمت يمي "اهب نالو
 ا هنإف هريغو لوكأملا يف ٌةراهطلا اهب تبثت :لجلا اهب ةتبثي امكو
 ا 0

 , : Eا ضرألا اكد : :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 7

 «يرودقلا رصتخم نم تسيلو «هسفن ةيادهلا بحاص مالك نم ةلوقملا هذه )١(

 ٠٠۱/۱۴. ةيانبلا رظني .ريغصلا عماجلا نم الو

 .ةاكذلاب يأ (۲)

 .هريغو بلكلاك (۳)

 .ةاكذلا يأ (؟)

 .ركذ اًمع :يأ «هنع :خسُت يفو ءةراهطلا نع يأ (5)

 .ةراهطلا نع ةرابع ةاكذلا نوك نمو يأ )١(

 يفو «بيرغ 7١١/١: ةيارلا بصن يف هنع لاق دقو «ساجنألا باب يف مدقت (۷)

 راثآو ئرخأ ثيداحأب لدتسا ۱۷١/١ ريدقلا حتف يفو ءاعوفرم هرأ مل ۹۲/١: ةياردلا

 = .روكذملا ثيدحلا ئنعمل دهشت مهنع هللا يضر ةباحصلا نع



 TAY حئابذلا باتك

 .لالح : ىباتكلاو ملسملا ةو

 5 ند نيب اميف حّرجلاك : ةيرايتحخا : يهو

 .ندبلا نم ناك عضوم يأ يف ٌحْرَجلا يهو :ةيرارطضاو

 نع زجحعلا دنع الإ هيلإ ٌراصُي ال هنأل ؛لوألا نع لدَبلاك :"”ىناثلاو

 يناثلاو «مدلا جارخإ يف لّمعأ لوألا نأل اذهو «ةيلدبلا ةيآ اذهو «لوألا

 عّسولا بسحب فيلكتلا ز ذإ «لوألا نع زجعلا دنع هب يفتكاف «هيف رصقأ

 داف اإ < دخولا هلم حان حباذلا نوكي نأ :"'هطْررَش نمو

 .ىباتكلاك ىوعد وأ ءملسملاك

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هنن ام ىلع «مرحلا جراخ كد نوكي نأو

 .انوُلت اَمِل ؛(لالح :يباتكلاو ملسملا يدر لاف

 .ه /ةدئاملا .4 كَل لح تكلا أوو َنيلأ ماع ل :ئلاعت هلوقلو

 «لاذلاب :(1۲۹) ةبيش يبأ نبا نم خس يف ءاج راثآلا هذه صن نأ ىلإ انه هّبنيو

 77١. ص ةئسحلا دصاقملا رظنيو «يازلاب :ئرخأ يفو

 .هريغو ناسنإلا نم ةيحللا تبم :يحّللاو ءردصلا ةيحان نم ردصلا فرط :ةّبللا )١(
 .رحنملاو ردصلا نم ةدالقلا عضوم :ةبللا :ها/٠"8 ةخسن ةيشاح يفو ٠707/١4 ةيانبلا

 .ةيرارطضالا ةاكذلا يأ ()

 .يعرشلا حبذلا طرش نم يأ (۳)

 .مرحم ريغ يأ )٤(

 .765/ ١5 ةيانبلا .ماع باطخلا نأل ؛ 4 كيد اَماَّلِإل :ئلاعت هلوق يأ (5)



 حئابذلا باتك ۸٤

 اج ناک ناو ا دلا لا نق ةا ذر لو
٤ Aa 

 نأل لت الف :ةحيبذلاو ةيمستلا لقعي الو ءهّطبضَي ال ناك اذإ امأ

 اني دصقلا ضو دفا ةللو ٠ فلا طع اتلاف شنا
 :ةاتركذ

 ارد امل ة ءار نوتحتلاو فقالا

 «يبرعلاو «يبرحلاو ؛يمذلاو «يباتكلا مظتني :يباتكلا :قالطإو

 رم ام ىلع ءةّللا مايق طرشلا نأل ؛يبلغتلاو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(“يسوجملا ةحيبذ لكؤت الو) :لاق
 .«مهجئابذ يلكآ الو «مهئاسن يحكان ريغ «باتكلا ٍلهأ ننس مهب اوس

 .حباذلا يأ )١(

 .هريغو جادوألا عطق نم «حبذلا طئارش ملعيف «حبذلا طبضي يأ (۲)
 ص سا چ

 .71١/ماعنألا .4 ِهّكَعهَقاْوْسَأِر َكدْيَراَتِماوُحأَتآلَو » :اولاعت هلوق وهو (۳)

 نود نم نيهلإ مهل نوعّديو ءاهنودبعيو َرانلا نوسّدقي نوينثو :سوجملا ()

 .ةيفاعلا هللا لأسن ءرشلا هلإو ءريخلا هلإ :هللا

 دبعو 47(2) 778/١ أطوملا يف كلام هجرخأ :ثيدحلا نم لوألا رطشلا (5)

 )1١1774(. ةبيش يبأ نبا فنصم )٠٠٠٠١(. فّئصملا يف قازرلا

 (17770) ةبيش ىبأ نبا فنصم ىفف :ءانثتسالا وهو «ثيدحلا نم ىناثلا رطشلا امأو

 تاهئمو. .«فيعضلا اهتم ؛ةديدع ديئاسأو قرط هلو« ليول مالك هيف ثيدخلاو ءهريغز



 مه حئابذلا باتك

۶ 2 e 
 ينثولاو ‹دترملاو .

 ىو
 ديصلا نم ينعي . مرحملاو .

 .ىوعدو ًاداقتعا ةلملا تمدعناف «ديحوتلا يعدي ال هنألو

 .هيلإ لقتنا ام ىلع رمي ال هنإف «هل هلم ال هنأل ؛"”كلذك :(دترملاو) :لاق

 ام ٌربتعيف ءاندنع هيلع رقي هنأل ؛هنيد ريغ ىلإ لّوحت اذإ يباتكلا فالخب

 0 .هلبق ام ال «حبذلا دنع هيلع وه

 هللا دقتعَي ال هنأل ؛(ينثولاو) :لاق

 .(ديصلا نم ينعي «مرحملاو) :لاق

 .ديصلا نم مرحلا يف حبذ ام لكؤُ ال اذكو

 .مرحلاو لجلا مظنني :م رحملا : يف "”قالطإلاو

 "اعف ةاكذلا نأل اذهو «مرحملاو لالحلا هيف يوتسي :مرحلا يف حبذلاو

 ."ةاكذ نكي ملف ٌمَرَحُم عينصلا اذهو «ٌعورشم

 ريغ مرحلا يف “حبذ وأ ءديصلا ريغ محملا َحَبَذ اذإ ام فالخب

 2181/5 878 ۰۱۷۰/۳ ةيارلا بصن رظني «نسح هدنس ام اهنمو ؛دانسإلا ديج لسرملا
 .17/5 دئاوزلا عمجم « 177/7 ريبحلا صيخلتلا ٠۳۳ ٠٠١ «0517/7 ةياردلا

 .دترملا ةحيبذ لكؤت ال كلذكو يأ (۱)

 .يرودقلا نم هلصأو «مرحملاو :يدتبملا ةيادب يف فّنصملا لوق يف يأ (؟)

 .ةاكذ مرحملا حبذ نكي مل يأ (۳)

 .ديصلا ريغ مرحلا يف حبذ وأ :لوهجملل ينبملاب خسُت يف تطبضو ()



 حئابذلا باتك ۳۸٦

 .لكؤت ال «ةتيم ةحيبذلاف : ًادمع ةيمستلا حباذلا َكَّرَت نإو
 هه ب ريف 2 2م

 .تلكأ : ايسان اهكرت نإو

 مرحي ال اذكو «ةاشلا نيوي ال مرحلا ذِإ «عورشم لعف هنأل ؛ ؛حص :ديصلا وو م 7 ود و ل ۶ كي 3
 .مرحملا ىلع “هح

 .لكؤُت ال «ةتيم ةحيبذلاف :ًادمع ةيمستلا حباذلا َكَرَت نإو) :لاق

 .(تلكأ :ًايسان اهَكَرَت نإو
 .نّيهجولا يف لكؤُت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هجرلا قف كوت ال هللا همر كلام. لاقو
 37 2 و

 .ءاوس :ةيمستلا رَت يف يباتكلاو ملسملاو

 )١( ةيانبلا .ديصلا يغ حْبَذ يأ 555/165.

 «دمحمو ةفينح يبأ نع اهلكأ لح ۳۹١/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لقن )١(
 مل ٌريثك ناك نإو ًاضيأ اندنع لجلا يف ُفالخلا لقت دقل» :لاقف «فسوي يبأ نود
 يضاقلا بدأ نم «عبارلا لصفلا نم سنج عبار يف واحلا يف «فالخلا اوُكحَي

 ال :تاسوي يبأ دنعو ءامهدنع ٌرئاجف :ًادمع ةيمستلا كورتم لحب ءاضقلا امأو :لاق

 حتف صن لقنو 2771/7 جاح ريمأ نب ل :نيحتلاو :نيرقتلا يف "هلئيو ها ءاروجي
 ةزام نبا كلذ لقن ءالؤه لبقو «هبقعتي ملو ٤۳۳/٠١ نيدباع نبا ريدقلا
 .رداونلل هازعو ٠۷٠٥/۸ يناهربلا طيحملا يف (ه116ت)

 .401/5 ينارمعلل نايبلا (۳)

 امل ٌقفاوم كلام مامإلا لوق نأ ىلإ ةيكلاملا نع ًالقن 711/١5 ةيانبلا يف هّبن (5)

 وهو «ًادمع ال ءانايسن مهدنع لكؤُت اهنأ «ةيفنحلا بهذم هّلعجو «فّتصملا هررق
 c1 ليلكإلا رهاوج عم ليلخ رصتخمو ‹۷۸ص نيقلتلا رظني . مهدنع روهشملا

 ."98ص عبرملا ضورلا رظني «دمحأ مامإلا لوق كلذكو



 ٠ 6 و هو وأو هو و و اه هه. هاه واو د ه ىو هو هو هه GS هه واه هداه

 «بلكلاو يزابلا لاسرإ دنع ةيمستلا كرت اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 ١ .ديصلا ىلع يمرلا دنعو

 فالح ال هنإف «عامجإلل ٌفِلاخم هللا همحر يعفاشلا نم لوقلا اذهو
 .ًادماع ةيمستلا كورتم ةمرُح يف “هلق ناك نّميف

 .ًايسان ةيمستلا كورتم يف مهنيب فالخلا امنإو

 يلع بهذم نمو مرحي هنأ :امهنع هللا يضر '''رمع نبا بهذم نوف

 .لِجَي هنأ :مهنع هللا يضر سابع نباو

 خياشملاو "فسوي وبأ لاق اذهلو ءًادماع ةيمستلا كورتم فالخب

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا لبق يأ )١(

 لح دمحمو ةفينح يبأ نع لقنلا مدقت دقف ظن عامجإلا فّنصملا لقت يفو :تلق

 يف ربلا دبع ُنباو ٠١/٠١ يواحلا يف يدرواملا لقن كلذكو ءًادمع ةيمستلا كورتم

 هللا يضر ةريره يبأو سابع نبا نع ًادمع ةيمستلا كورتم لح القل "01/77 ديهمتلا
 ةمئألا فالتخا رظني .دمحأ مامإلا نع ةياورو ءأضيأ كلام مامإلا نع ةياور وهو ءامهنع

 .۳۸۸ 27 9//51 ينغملا ۰٤۷٤/١ ةريبه نبال ءاملعلا

 ةمئأ نع القن 4050/١1 نيدباع نباو دلا بحاص نأ ىلإ انه هبنأ ًاضيأو *

 نيدباع نبا َركّذو ءدهتجم مامإ يأو يعفاشلا مامإلا فالتخا ٌرابتعا حصألا نأ ةيفنحلا

 .فلسلا دعب ءاج نم فالتخا رابتعا حيحصت 477/17 ًاضيأ

 .6/5١7؟ ةياردلا :راثآلا هذهل رظني (۲)

 نع مامهلا نبا هلقن ام ةحص َةلالد دكؤي :طقف فسوي يبأ نع هلق :تلق (۳)
 .ًادمع ةيمستلا كورتم لحب امهلوق نم دمحمو ةفينح يبأ مامإلا نع ةصالخلا



 وس

 .ةاهتجالا هيف عسي ال ًادماع ةيمستلا كورتم نإ :هللا مهمحر

 .عامجولل ًافلاخم هنوكل ؛ذفني ال :هعيب زاوجب ىضاقلا ىئضق ولو

 «ئلاعت هللا مسا ىلع بذي ملسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :"هل
 ىف 4 8

 6 03 رے ىلا 2 ع

 ةراهطلاك «نايسنلا رذعب تطقس امل :لجلل اطرَش تناك ول ةيمستلا نألو

 ."ةداصلا باب یف

 .يسانلا يف امك «اهَماقم تميقأ *ةَلملاف :ًاطْرَش تناك ولو

 هنأ مْشَأِر كدي رک اتي ڪات آلَو# :ئلاعت هلوق وهو «باتكلا :انلو
 .ميرحتلل وهو «يهن .١١٠/ماعنألا . وي

 .اًنيب ام وهو «عامجإلاو
٠ 00 2ê 

 هيلع هنإف «هنع هللا ىضر ىئاطلا متاح نب يلع ثيدح وهو :ةنسلاو

 .لجلاب لاق نمل ًاضيأو :تلق .يعفاشلا مامإلل يأ )١(

 ينطقرادلا جرخأ امنإو ءظفللا اذهب هدجأ مل 7١5/7: ةياردلا يف لاق (۲)

 طسوألا يف يناربطلا هجرخأ : :«ملسم لك مف ئلع هلل مسا» : ظفلبو «هانعمب (5808)

 ءًافوقوم يورو «لاقم ثيداحألا هذه دنس يفو )58٠07(: ينطقرادلاو «(5779)

 ٠١/٤. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو

 .هتالص زوجت ال :ةراهطلا يسن نمف يأ (؟)

 .مالسإلا يأ (5)



 .٠ ه٠ ها م او د .واه ىو او هو هاو واو هاه و اهو هو هه هه هه واه هه و هو واو هاه هاو واهو هاه و ههه

 مسن ملو «كبلك ىلع تيّمس امنإ كنإف» :هرخآ يف لاق مالسلاو ةالصلا

 ."0(كريغ بلك ىلع

 .ةيمستلا كرتب ةمرحلا لّلع

 .هيف لصق ال ْذِإ ,""انّلت ام رهاظب جتحی هللا همحر "كلامو

 ٌريثك ناسنإلا نأل ؛ْىَفْحَي ال ام جرحلا نم كلذ رابتعا يف :لوقن انكلو

 ديرأ ول ذإ «هرهاظ ئلع ّىرْجُم ريغ *”عمسلاو «ٌعوفدم جرحلاو «نايسنلا

 .لوألا ردصلا يف الخلا عفتراو «ٌدايقنالا َرّهَظو «“ةجاحملا ترجل :هب

 ماعلا رح نف اهيلع لدي ال ودعم وهو: سالا وح يف ماقالا
 .رذع الو

 .نايسنلا ةلاح ا ل ا امو

 .حوبذملا ىلع يهو «حبذلا دنع طرتشُت رايتخالا ٍةاكذ يف ةيمستلا مث

 )١( ملسم حيحص «(۷۳۹۷) يراخبلا حيحص )۱۹۲۹(.

 .ملعأ هللاو «هنع هلن ام ٌريغ هّلوق نأ مدقتو «فّنصملا هنع لمَن ام ىلع يأ (۲)

 .انركذ :خسُن يفو (۳)

 .نيقباسلا ثيدحلاو ةيآلا نم عومسملا يأ (5)

 5515/1١5. ةيانبلا .مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب يأ (5)

 .ةيمستلا ماقم ةلملا ةماقإ نم هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج (7)

 .«هللا مسا ىلع حبذي ملسملا» :ثيدح نم هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (۷)



 حئابذلا باتك ۳۹۰

 : حبذلا دنع لوقي نأو ريغ ًائيش ئىلاعت هللا مسا عم ركذُي نأ هركيو

 .نالف نم لّبقت مهللا

 نأل ؛ةلآلا ىلع يهو «يمرلاو لاسرإلا دنع طرتشُت :ديصلا يفو

 ءةباصإلا نود «لاسرإلاو ُيمرلا :يناثلا يفو «حبذلا :لوألا يف هل ٌرودقملا

 .هيلع ررلتقي ٍلْعِف دنع طرتشُتف
 زوجي ال :ةيمستلا كلتب اهريغ َحَبَدَف «ئّمسو ءةاش عجضأ اذإ تح

 ل هريغ تاما و وم لإ وو

 .لاسرإلا يف اذكو

 ."”لكأ :ئرخألاب َحَبَدَو ءةرفشلاب امر مث ءىّمسو «ةاش عجضا ولو

 .لكؤُي ال :ًاديص هريغب ئمر مث ءمهس ئلع ّمس ولو
 دنع لوقي نأو «هريغ ًائيش ئلاعت هللا مسا عم َركذَي نأ هركيو) :لاق

 :لئاسم ثالث هذهو «(نالف نم لّبقت مهللا :حبذلا

 «ةحيبذلا مرح الو «هركيف :ًافوطعم ال ءًالوصوم َرَكذُي نأ :اهادحإ
 .لاق امب دارملا وهو

 مل ةكرشلا نأل ؛هللا لوسر "دمحم هللا مساب :لوقي نأ :هّريظنو

 .اهمحل لكأ يأ (۱)

 :الإو ءوحنلا فرعي ناك اذإ اذه :ليقو «لحت ال :اهَّضْفَح ولو «لادلا عفرب (۲)

 77/١/1١45. ةيانبلا .لحي ال :ضفخلاك :بصنلا :يتسيودنزلا ةضور يفو «مرحت الف



 ىو و هو او و و و و دو هاه هاه او هاه واو هه هو ده هاو هو اهو ده اه واو هاه هو و واو هو او اى هو هلو

 ءةروص نارقلا دوجول ؛هركي هنأ الإ «"'هل ًاعقاو حبذلا نكي ملف «"”دجوت

 .”هرحملا ةروصب ٌروصتيف

 :لوقي نأب ءةكرشلاو فطعلا هجو ىلع ًالوصوم َرَكْذُي نأ :ةيناثلاو
 .نالف مساو هللا مساب

 .نالفو هللا مساب :لوقي :وأ

 هنأل ؛ةحيبذلا مّرحَتف :لادلا رسكب :هللا لوسر ردمحمو هللا مساب :وأ

 .هللا ريغل هب له

 ءةيمستلا لبق لوقي نأب «ىنعمو ةروص هنع ًالوصفم لوقي نأ :ةثلاثلاو

 .هب سأب ال اذهو «هدعب وأ «ةحيبذلا عجضُي نأ لبقو

 مهللا» :حبذلا دعب لاق هنأ ملسو هيلع هللا اص يبنلا نع يور اَمِل

 .©«غالبلاب يلو «ةينادحولاب كل ده نسم وامحم وأ نع هذه قت
 .فطعلا مدعل )١(

 .فطعلا واو مادعنال ؛ ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسرل يأ (۲)

 .هال54و ءهالا"“8 ةخسن ةيشاح .ةكرشلاو فطعلا هجو ىلع لصولا يهو (۳)

 .ةيحضألا يأ )٤(

 نمو «دمحم لآو دمحم نم هذه لبقت مهللا» :ظفلب )١9717( ملسم حيحص (5)

 هركذ امم ًادج بيرق ظفلب )۳٤۷۸( كردتسملا يف مكاحلا دنعو ء«دمحم ةمأ
 .185/5 رظنيو «فتصملا



 حئابذلا باتك ۳۹۲

 . ةّبللاو قّلَحلا نيب حبذلاو

 ر دعم ا لاق ام لغد دلا لاخلا لاه طلا

 ."”(ةيمستلا اودّرج» : هنع هللا

 .لاؤسو ءاعد هنأل یت ال : يل رفغا مهللا :حبذلا دنع لاق ول ئىتح

 06 ةيمستلا ديري :هللا ناحبس :وأ «هلل دمحلا :لاق ولو

 ؛نيتياورلا حصأ يف ليك ال :هلل محلا :لاقف «حبذلا دنع سطع ولو

 .ةيمستلا نود .همعن ىلع دمحلا هب ديري هنأل

 لوقتَم :ربكأ هللاو هللا مساب :هّلوق وهو «حبذلا دنع ٌُسلألا هنلوادت امو
 020 2 < | ١ te 5 - 5 ب 5 قفز

 اًهْيِلَع ِساَمَسأ اوردذاف 9 :ئلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر "سابع نبا نع

 .5/ جحلا .( َقَآَوَص

 هَ 2 0

 بصن رظنيو «هدجن مل :نوجرخملا لاق ۱۷/٤: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق )١(
 .هرأ مل :(طوطخم) ةيادهلا ثيداحأ ةفرعمب ةيانعلا يف يشرقلا لاقو /١185« ةيارلا

 يقهيبلل ئربكلا نئسلاو «070141) كردتسملا يف سابع نبا نع لقنلا اذه (۲)

 يبنلا ىلإ ةعوفرم تدرو ةغيصلا هذه نأ ىلإ ۱۸١/٤ ةيارلا بصن يف هّبنو 6

 :لاقف 1110 ا اصر .(0056) يراخبلا حيحص يف ملسو هيلع هللا لص

 هجرخأ «عوفرم ثيدح هيفف «هسفن ىلع - ةيادهلا بحاص يأ - فّئصملا رجح دقلو

 ا کف «يباحص لوقب ًارّسفم نآرقلاب لالدتسالا دارأ نوكي نأ الإ «ةتسلا ةمئألا

 .نهلجرأو نهيديأ نففص دق تامئاق يأ ةرفإ



 ۳4۳ حئابذلا باتك

 هطسو : هلك قلحلا يف حيذلاب سأب ال : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . هلفسأو «هالعأو

 . ناجدولاو «ءيرَملاو «موقلحلا : ةعبرأ ةاكذلا يف عطقُت يتلا ق ورعلاو

 .هطسو لک قلحلا يف حبذلاب نما ال 2” رغصلا عماجلا» يفو

 .(هلفسأو «هالعأو

 ."”(َنْييحّللاو بلا نيب ام ةاكذلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 ىلع مدلا ٌراهنإ هيف لعفلاب لصحّيف «قوُرُعلاو ئَرْجَملا ْعَمِجَم هنألو
 .ءاوس :لكلا مكح ناكف «هوجولا غلبأ

 202 و دوو ةعب أ ةاكز 2 ب و :
 «ءيرملاو «موقلحلا :هعبر ةاكذلا يف عطقت يتلا قورعلاو) :لاق

 )تعش امب جادؤألا رفإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ناجدولاو 0 5 فرقا ا

 .۲۳۰ص )١(

 مل 7//7١1: ةياردلا يفو «ظفللا اذهب بيرغ ١165/5: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 رابخإلاو فيرعتلا يفو ٠٠٠١ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهبقعت نكل «هدجأ

 «بيسملا نب ديعس ثيدح نم 700/0 لصألا يف دمحم هاور لب :هلوقب ٤

 بحاص نع لقنو «هةّبَللاو قلحلا يف ةاكذلا» )٤١٥٤(: ننس يف ينطقرادلا جرخأو
 .541/4 يرابلا حتف رظنيو «ةّرمب فيعض هدانسإ نأ حيقنتلا

 انه ةزمهلا رسك ۲۷۷/٠١: ةيانبلا يف لاق ءرْفأ :فلألا حتفب خسُت يف طبضو (۳)
 .كلذ ةجو هللا همحر نيبو .قيلأ

 :تعش امب ّمدلا رِرمَأ :ثيدح هنع ينغيو ها ۲۰۷/۲ ةياردلا يف لاق (5)
 رينملا ردبلا يف لقنو «(۳۱۷۷) هجام نبا ننس «(۲۸۲۲) هننس يف دواد وبأ هاور

 .هريغو )٤٤١١(‹ يئاسنلا ننس يف :مدلا رهنأ :ظفلب يورو .هحيحصت "0/7



 حئابذلا باتك ۹٤

 2 2 و نس ر

 ةفينح يبأ دنع كلذكف : اهرثكأ عطق نإو «لكألا لَح : اهعطق نإ و

 . نيجدولا ٍدحأو ءيرَملاو موقلحلا طق نم دب ال : الاقو هللا همحر

 .نيجدولاو «ءْيرَملا لوانتيف «ثالثلا :هّلقأو ٍعْمَج مسا يهو

 .ءيرملاو موقلحلاب ءافتكالا يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 ّمْطَق تبثيف «موقلحلا عطقب الإ ةثالثلا هذه ْمْطَق نكمُي ال هنأ "الإ
 ."”هئاضتقاب موقلحلا

 ءاهنم َرثكألا زوجي الو «هللا همحر كلام ّجَبحَي :"'انْرَكَذ ام رهاظبو

 .اهييمج عطف طرشي لب
 دنع كلذكف :اهرثكأ َمّطَق نإو «لكألا لح :اهّمَّطَق نإ) اندنع (و) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ

 .(نيجدولا دحأو ءيرملاو موقلحلا عطَق نم دب ال :الاقو

 رفأ» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوق يف :جادوألا :نإ :لاقي امع باوج هنأك اذه )١(

 .اذك باوجلا ريرقتو «ةعبرألا عطق مّتطرش متنأو «ةثالث :هلقأو «عمج :«جادوألا

 ۲۷۷/٠٤. ةيائبلا

 .ًاصن تباثلاك :ءاضتقا تباثلاو (؟)

 ال ئتح «هللا همحر كلام جتحَي ةعبرألا عطق طارتشا نم انركذ ام رهاظب يأ (؟)
 نع فّئصملا لقن اذكه «ةعبرألا عيمج ْطَق طرتشي لب «ةعبرألا نم ةثالثلا عطق زوجي

 كلام دنع ربتعملا نأ ةيكلاملل عيرفتلا نع ۲۷۸/٤ ةيانبلا يف نكل «هللا همحر كلام

 نع ينيعلا هلقن امو :تلق ها .موقلحلاو ناجدولا يهو ءءاضعأ ةثالث ّمْطَق هللا همحر

 ۲٠۹/۳. ليلجلا بهاومو ءالا/ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا يف كلذك وه عيرفتلا



 40 حئابذلا باتك

 فصنو «موقلحلا فصن عطق نإ : (ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 . لكؤي مل : جادوألا
 ت ر 2-2 1 5 2 2

 ملو «لكأ :تومي نأ لبق موقلحلاو جادوألا نم رثكألا عطق نإو

 .ًافالخ ٍكْحَي

 يف فالتخالا هللا همحر يرودقلا َرَكَذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 يبأ "لوق اذه نأ :هللا مهمحر انخياشم بتك يف ٌروهشملاو ««هرصتخم»

 .هلحو فسوي

 فصنو «موقلحلا فصن مّطَق نإ :«"”ريغصلا عماجلا» يف لاقو)
 .لكؤي مل :جادوألا

 ملو لأ : :تومي نأ لبق موقلحلاو جادوألا نم َرثكألا عطف نإو

 يف ا تفلتخاف «(ًافالخ "ف

 :ناك ثالث يأ «ثالثلا ّمَطَق اذإ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع نأ :لصاحلاو

 .انركذ ام ىلإ عجر مث «ًالَوأ هللا همحر فسوي وبأ لوقي ناك هبو لی

 يبأ نع ةياور وهو ءدرف لك رثكأ تعي هنأ :هللا همحر رامحم نعو

 وربع نع هلاضفلال ؛هسفنب لصأ اهنم رف لك نال ؛ هللا همحر ةفينح

 .اهنم ردحاو لك ٌرثكأ ربتعیف «هيرفب رمألا دورولو

 ل :مضلاب خست يف طبضو )١(

 .۲۳۱ص (۲)

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۳)

 .لكألا يأ (5)



 حئابذلا باتك ۳۹٦

 یتح ًاعوزْنَم ناك اذإ نسلاو «مظَعلاو «نرَقلاو رفظلاب حبذلا ٌزوجيو

 حبلا اذه هركي هنأ الإ أب هلكأب نوكي ال

 ءمدلا راهنإ :نّيجَدولا عطق نم دوصقملا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 :موقلحلا امأ ءمدلا ئرجَم امهنم ٍدحاو لك ذإ «رخآلا نع امهدحأ بونيف

 ءسْفّنلا ئرْجَم : "”ةوقلحلاو «ءاملاو ٍيَفّلَعلا ئرُجَم هنإف «ءيرملا فلاخڀ

 .امهعطق نم دب الف

 نم ريثك يف لكلا مام موقي َرثكألا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 :ذوصقملا وه امو ءاهنم رثكألا َمَّطَق دقف :اهَعطق ثالث يأو «ماكحألا

 هنأل ؛حورلا جارخإ يف :"”ةَيِحْوّتلاو «حوفسملا مدلا ٌراهنإ وهو ءاهب لصحي

 .ماعطلا وأ سَمَتلا ئرّجَم ٍمْطَق دعب ايحي ال
 .بيذعتلا ةدايز نع ًارررحت ؛هب ئفتكيف «نّيجدولا دحأ عطقب ٌمدلا جرخيو

 ؛ًائيش عّطقَي مل هنأكف «قاب رثكألا نأل ؛فصنلا عّطق اذإ ام فالخب

 لا تناول افادحا

 ناك “اذ سلاو ."”مظعلاو ءنْرَقلاَو ءرفظلاب حبذلا زوجيو) :لاق

 .(حبذلا اذه هركي هنأ الإ ساب: ةلكأب نوكي ال تحت ءاغوزتم

 نم أطخ وهو «ءيرملا :ءاج :موقلحلا :ظفل لدب ةيادهلا نم خست يف ءاج (۱)
 .لاطأو ۲۸٠/٠١ ةيانبلا بحاص كلذ لإ هّبن دقو «خاّسسلا

 .حورلا قاهزإ يف ليجعتلاو عارسإلا : دارملاو «هلّجعع اذإ :ةيحوت ءهاَحَو :نم (۲)

 .هنع لقلاو 077٠ ص ريغصلا عماجلا يفو ه١۹۸ ةخسن يف تبثم :مظَعلاو : ظفل ()

 .ه١/9 ةخسن ةيشاح .هناكم يف ال «ًاعوزنم اهنم لك ناك اذإ يأ (5)



 ¥۳4۹ حئابذلا باتك

 هه ده او و دو او د. ا. اه و واو واو واو يه اه هاه ولو هاه هاهو هاه ىو هاه هاه ده دوامه هاه هو هاه هاه

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ٌةتيم حوبذملا :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 سلاو َرفظلا الخ ام «جادوألا ئرْفأو دلا َرهنأ ام لك» :مالسلاو
 .«ةشبحلا دم "”امهنإف

 .عوزنملا ريغب حد اذإ امك «ًةاكذ نوكي الف «عورشم ريغ لف هالو

 .“«تفش امب مدلا ٍرِهْنَأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 تف امب جادوألا رفا :ئوريو

 .كلذ نولعفي اوناك ةشبحلا ناف «عوزنملا ريغ ىلع لومحم :هاور امو

 دلا جارخإ وهو ءٌدوصقملا وه ام هب لصحيف ؛ةحراج ةلآ هنألو

 .ديدحلاو رجحلاك راصو

 .ةقنّحنملا نعم يف نوكيف «لقثلاب لقي هنأل ؛عوزنملا ريغ فالخب

 .يمدآلا ءزج لامعتسا هيف نال :هركي امنإو

 )١( عومجملا 87/9.

 .اهنإف :خسُت يفو (۲)

 نإف ءرفظلاو نسلا ريغ «لكف :هيلع هللا مسا ركذو ءّمدلا رهنأ ام» :ظفلب (6)
 حيحص ؛(0494 21701/0) يراخبلا حيحص يف :«ةشبحلا ئدم رفظلاو «مظع نسلا

 )١1954(. ملسم

 .ًابيرق مدقت )٤(

 .ًابيرق مدقت (0)



 حئابذلا باتك ۳۹۸

 سلا الإ «مدلا رهنأ ءيش لكو «ةورَملاو ءةطيّللاب حبلا ٌروجيو

 .ةتيم امهب حوبذملا نإف مئاقلا رفظلاو «مئاقلا
 2 .ءي مل هوي دع دو

 ااا تف اا و اولا هلع رابع فو
 2 1 1 2-2 Dar) 2 هلا ع 5
 الإ «مدلا رهنأ يتب لكو «ةورملاو ¢ "”ةطيللاب حبذلا وجو : لاق

 .اّنيب امل ؛(ةتيم امهب حوبذملا نإف «مئاقلا ٌرفظلاو مئاقلا سلا

 «هنأل ؛ةنيم اهنأ ىلع «”ريغصلا عماجلا» يف هللا همحر محم ًصنو
 ال :لحلا ىف لوقيف «كلذ يف طاتحَي :ًاصن هيف دجي مل امو ا فالح

 - و 4 8

 .لكؤي مل :وأ «هركي :لوقي ةمرحلا يفو «هب ساب
a E 4 ر 5 (هترفش حباذلا دي نأ بحتسيو) :لاق. 

 لك ىلع ناسحإلا بدك ئلاعت هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 يلو «ةحْذلا اونسحأف :مُحَبَد اذإو هَةلْثِقلا اونسحأف : مّ اذإف «ءيش

(o) > o و 
 . (هتحیبد حربلو « هت رهس مكدحأ

 .ةرفشلا حي مث ءاهعجضي نأ هركيو

 .ةبيرق روطس دعب هجيرخت يتأيس (۱)

 .نيكسلاك هب حبذي قيقر ضيبأ رجح وهف :ةورملا امأو «بصقلا رشق (1)
 .770ص (9)

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (5)

 )١19665(. ملسم حيحص )0(



 ۳44 حئابذلا باتك

eG 2 9 2رو ۰  
 لكؤتو «كلذ هل هرك : سأرلا عطق وأ .عاخنلا نيكسلاب غلب نمو

 ةاش عجضأ الجر ئأر هنأ مالسلاو ةالضلا هيله يلا نعول

 لبق اهثددح ًاله تاتوَم اهّئيمُت نأ تذرأ دقل» :لاقف «هّترفش حي وهو
 ى : د نأ

 «كلذ هل هرك :سأرلا ّمُطَق وأ ءٌَعاَحّنلا نيكسلاب َعَلَب نَمو) :لاق
 4 و

 .(هتحيبذ لكؤتو

 غلب :ناكم :عطق :"”نسّشلا ضعب يفو

 .ةبكرلا مظَع يف ضيبأ قرع :ٌعاخّتلاو
 نأ ئئهن هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يوُر اَمِلف :ةهاركلا امأ

 . تحب اذإ ةاشلا عَن

 مكاحلل كردتسملا «ةمركع نع 1 «(8508) قازرلا دبع فنصم )١(
 .۱۸۸/ ٤ ةيارلا بصن رظنيو «هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو «هححصو .«(707)

 N ةيانبلا .يرودقلا خسن د يأ (؟)

 ةيانبلا رظني «بلصلا لإ دتمي ةبقرلا مظع فوج يف ضيبأ طيخ :دارملاو (۳)
 .عسوت دقف 5

 يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا هبقعتو ءهدجأ مل ۲٠۸/۲: ةياردلا يف لاق (:)

 .بيسملا نب ديعس لسرم نم 07/0 لصألا يف دمحم هاور هنأ : ٠ص

 ريبكلا يف يناربطلا دنع :عخنث يأ «سرفت نأ ةحيبذلا نع ئهن :ظفلب ءاجو

 = يف يسدقملا هاورو «فيعض هدانسإ :لاقو ء(١۱۹۱۳ يقهيبلا ننسو «(101)



 حئابذلا باتك 300

 .هركيو لح : قورعلا َمّطَق ئتح ةّيح تيقبف ءاهاَمَق نم ةاشلا َحَبَد نإف

 .""ةانركذ ام :هريسفتو

 .هحبذم رهظی ىتح هسأر دمی نأ :هانعم :ليقو

 .بارطضالا نم َنكسَي نأ لبق هَقُدَع رسكي نأ :ليقو

 هلاك :سأرلا عْطَق يفو ‹كلذ عيمج يف نأل اذهو درك كلذ كو

 ."”هنع يهنم وهو «قدئاف الب ناويحلا بيذعت

 .ةوركم :ةاكذلا يف هيلإ ياحي ال ماليإ ةدايز هيف ام نأ :لصاحلاو

 .حبذملا ىلإ هلجرب هحبذ ديري ام َّرْجَي نأ هركيو
 .بارطضالا نم نكست ينعي ربت نأ لبق ةاشلا مِن نأو

 .خلسلاو «ٌمْحَّنلا هركي الف :ملأ ال :هدعبو

 الف «هدعب وأ «حبذلا لبق ملألا ةدايز وهو ءرلئاز ىنعمل ةهاركلا نأ الإ

 .هتحيبذ لکو :لاق اذهلف «ميرحتلا ُبجوي

 ؛(لح : قورعلا ق ئتح ةّيح تيقبف ءاهاقق نم ةاشلا بذ نإف) : لاق

 «ٍةجاح ريغ نم ملألا ةدايز هيف نأل ؛(هركيو) ؛ٌةاكذ وه امب توملا ققحتل

 .جادوألا طق مث ءاهحرج اذإ امك راصف

 «(711) يذمرتلا دهاشلا ناكم نود لوألا هرطش ىورو ٠١/١١ ةراتخملا ثيداحألا

 يح تيالح»لاقو

 .عاخنلا نيكسلاب غلب نمو :هلوق هب دارأ (۱)

 .فنصملا اهركذ يتلا ثيداحألا يف ليلق لبق اهبيذعت نع يهنلا مدقت (1)



 ١ حئابذلا باتك

 . لكؤت مل : قورعلا عْطق لبق تتام نإو

 هثاكذف : ٍمَعّنلا نم شّحوت امو «حبذلا هتاكذف : ديصلا نم سنأتسا امو

 . حرجلاو ٌرقعلا

 امب توملا دوجول ؛(لكؤ مل :قورُعلا عطف لبق تتام نإو) :لاق

 اهيف ةاكذب سيل

 :معَّنلا نم شّحوت امو «حبذلا هّاكذف :ديصلا نم سنأتسا امو) :لاق

 نع زجعلا دنع اهيلإ ٌراصُي امنإ را رطضالا ةاكذ نأل ؛(حرجلاو ٌرقعلا هتاكذف

 .لوألا نود «يناثلا هجولا يف ققحتم زجعلاو هرم ام ىلع «رايتخالا ةاكذ

 ايب اَمِل ؛رايتخالا ةاكذ نع ٌرْجَعلا عقوو «رئب يف معَّنلا نم ئّدرت ام اذكو

 نأل ؛نّيهجولا يف رارطضالا ةاكذب لحي ال هنإ :هللا همحر "كلام لاقو

 .ردان كلذ

 لذا لإ راض يت كفو فلا ةقيقخت غلا لوقو

 بلاغ وه لب را لس ال انأو فيك

 .مَحّنلا نم شح وت اميف "”قلطأ :«"'باتكلا» يفو

 اهثاكذف :ءارحصلا يف تَن اذإ ةاشلا نأ : هللا همحر دمحم نعو

 ءاهسفن نع عفدت ال اهنأل ؛رقعلاب لح ال :رصملا يف تّدن نإو ُنقعلا

 .۷۷ص نيقلتلا رظني )١(

 ۲۹۳/۱٤. ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .ءارحصلاو رصملا نيب لصفي مل يأ (۳)



 حئابذلا باتك ۰ ۲

 .هركيو «زاج : اهَحَبْد نإف حلا : لبإلا ىف ٌبحتسملاو

 .هركيو «زاج : امهَّرَحَت نإف حبلا : منغلاو رقبلا يف بحتسملاو

 رجع الف ءرصملا يف اهذخأ نكميف

 ءامهسفنأ نع ناعفدي 3 ؛ريعبلاو رقبلا يف ءاوس :هريغو رصملاو
 .زجعلا ققحتيف بف :رصملا يف ادن نإو ءامهذخآ الع ردقپ الف

 لوصملا هل ول ايتح ل دقي ال ناك اذإ ٌدّئلاك :'”لاّيصلاو
 4 عبو يس هس

 لح :ةاكذلا ديري وهو «هيلع

 .هركيو «زاج :اهَحَبَذ نإف «"”رْحّنلا :لبإلا يف ٌبحتسملاو) :لاق

 .(هركيو «زاج :امهّرَحَت ناف ُحْبَدلا :منغلاو رقبلا يف ٌبحتسملاو

 ."ةكراوتملا ةكسلا ةقفاوملف :بابحتسالا امأ

 .حبذملا يف :امهيفو ءرّحنملا يف اهيف قورعلا عامتجالو

 عنمي الف «"هريغ يف ىنعمل يهو «ةّلسلا ةفلاخملف :ةهاركلا امأو

 . لولا ناوجتلا

 .بثي «بثو :نم «بوثولا يأ )١(
 امأ «مئاق ناويحلا نأ لاحلاو ردصلا دنع قنعلا لفسأ يف قورعلا عطق وهو (۲)

 .اعجطضم ناويحلا نوكيف حبذلا

 يف لبإلا رحنف «جحلا يف مدقتو «ةرتاوتملا : ءه148١٠١و ءه١44 ةخسن يفو (۳)

 01130 مئطيس يقف: نقلا خيو )۱١١١(« ملسم يف :رقبلا حبذو )۱۷١١(« يراخبلا

 .حبذلا ريغ يف ىنعمل ةهاركلا نإ يأ (5)



 ¥ حئابذلا باتك

 مل : ًاتيم ًانينج اهنطب يف دَجّوف «ةاش وأ ةرقب حب وأ «ةقان َرَحَ نمو
e,3 و صر  

 ريشي مل وأ رعشأ «لكؤي

 رحب ال هنإ هللا همر كلام هلوقي امل افالخ

 :ًاتيم ًانينج اهنطَب يف دَجَوف ءةاش وأ ةرقب حب وأ م

 وهو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «(رعشُي مل وأ "”رعش أ ؛لکؤي مل

 .هللا امهمحر دايز نب نسحلاو ر رفز لوق

 لوق وهو «لأ :هَقْلَخ مك اذإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .هللا همحر "”يعفاشلا

 أ ةاكذ :نينجلا ةاكذ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 «ضارقيلاب لتي قع اهب ليف هلال ؛ ةقيقح مالا 2 ر

 .اهسفنتب سنتی ءاهئاذِغب ىذغتيو

 .اهقاتعإب قيعيو «مألا ىلع دراولا عيبلا يف ا اا

 «ًاميرحت لكؤُي ال :ةرورض ريغل هتنس ريغب يكد ام هللا همحر كلام دنع يأ (۱)
 .۷۸ص نيقلتلا رظني .ةهارك :ليقو

 .هرعش تبن اذإ :نينجلا رعشأ (؟)

 ) )9عومجملا ١178/9.

 )٤( يذمرتلا ننس )١415(« دواد يبأ ننس «نسح ثيدح :لاقو )۲۸۲۸(«

 ريبحلا صيخلتلا يف امك «ةجحلا اهب ضهتنت قرط هلو  2١57/85يف يرذنملا هلسحو

 دواد يبأ ننس راصتخا 5/ »17١ةيارلا بصن ٤ /۱۸۹.



 هو .٠ ا. و .٠ و واو و ىو ىو اه ىو هو يه واو هو هده هلو هو هو واود هو هو هو هو واه هاه ههه

 «هتاكذ نع زجعلا دنع هل ةاكذ :مألا يف حْرَجلاف :اهنم ًاءزج ناك اذإو

 .ديصلا يف امك

 دنعو ءاهتوم دعب هثايح ٌرَوِصَتُت ئتح «ةايحلا يف لصأ و

 «هيلإ بفاضم قاتعإب ( قتعيو «ةَرْعلا باجيإب درفي اذهلو «ةاكذلاب درفي :كلذ

 .هبو هل ةيصولا حصتو

 مدلا نيب يمل وهو (ةاكذلا نم ةوضقملا وه امو« يومذ ناوي وهو

 أ هنع مدلا جورخل ببسب سيل وه ذإ ألا حجب لّصحتي ال :محللاو

 .هقح يف ًاعَبَت لعجُي الف

 ماقم ماقيف ءًاصقان هجورخل ببس هنأل ؛ديصلا يف حرجلا فالخب

 ا

 .هئانثتساب دسفي ال يك ؛هزاوجل ًايرحت :عيبلا يف : لدن اكو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «قيقر دلو ةرحلا نم لصفني ال يك :اهقاتعإب قتعيو

FOF FF FFد  

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ )١(

 .نينجلا يآ (۲)

 .نينجلا نع يأ )۳(



 ٠ لصف
 لحب ال امو .:هلكأ لحي امف

 .رويطلا نم بّلِْم يؤ الو «عابّسلا نم بان يِذ لكأ زوجي الو

 لصف

 "ا ال امو لكا لحي اميف

 نم بلحم يذ الو «عابسلا نم بان يِذ لكأ زوج الو) لاق

 نم بلخي يذ لك لكَ نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاّنأل ؛(رويطلا

 ا يذ لکو «رويطلا

 ءامهيلإ فرصنيف .””نّيعونلا بيقع رد :عابسلا نم :"”هلوقو
 باث وأ خي هل ام لك ال ؛مئاهبلاو رويطلا عابس لوانتيف

 .ةداع ٍداع «لتاق e «بهتنم «وفطتخم لك : عبسلاو

 نم ءيش “ودعي ال يك ؛مدآ ينب ةمارك :ملعأ هللاو «ميرحتلا ئنعمو
 گا مهيلإ ةميمذلا فاصوألا هذه

 .(1915) ملسم حيحص (۱)

 .ملسو هيلع هللا یلص (۲)

 .بان يذو بلخم يذ يأ (۳)

 .بان هلف «ريعبلاو «بلخم اهلف «ةمامحلاك )٤(

 .ىدعتي :خسُن يفو (0)

 .هلكآ يف رّثؤُي لكألا نإ ثيح (7)



 لحي ال امو :هّلكأ لحي اميف لا

 .عْرَرلا بارُعب سأب الو

 .فّيجلا لكأي يذلا ُعَقْبَألا لكؤُي الو

 ىلع َةَجُح ثيدحلا نوكيف «بلعثلاو ."”عُبَضلا :””هيف لخديو
 .امهتحابإ يف هللا همحر "”يعفاشلا

 .هركيف «بان وذ او

 .ماوهلا عابس نم :سرع نباو «عوبريلاو

 .فيجلا نالكأي امهنأل ؛ ”ٍثاَمَبلاو «“مَحَرلا لكأ اوهركو
 فيلا لكأي الو «بَحلا لكأي هنأل ؛(عْرَرلا بارُعب ساب الو) :لاق

 .ريطلا عابس نم سيلو
 وس و

 .”ْفاَدُعلا اذكو «(فّيجلا لكأي يذلا 2"مَقْبَألا َلَكْوُي الو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ميرحتلا يف يأ 707/1١5.

 .عبضلا لكأ مكح يدتبملا ةيادب يف ليلق دعب يتأيس )١(

 .178/16 ريبكلا يواحلا (۳)

 هبشي «ضايبلا هنولو «داطصي الو «فّيجلا لكأي ٌرئاط وهو «ةمخر :عّمج (4)

 ٠٠۷/٠٤. ةيانبلا .ةقلخلا يف رسنلا

 «هراريشو ريطلا مائل نم وهو «ديصي ال «ةربغلا ىلإ هنول «ةمخرلا نود رئاط (6)
 عمجم يفو 208/1١5 ةيانبلا .انب رع يأ ء«رسنتسَي انضرأب ثاغُبلا نإ» :لثملا يفو

 هلذلا دعب رعي للل و ايوق يب فضلا رشت لكك ٠١/١ يناديملل لاثمألا

 .ريغص همسج «بارغلا نم عون ()

 .ًامخض نوكي «بارغلا نم ٌعون (۷)



 2 وم ع #

 ۷ لج ال امو «هلکا لحي اميف

 ° ع 6 وک
 . اهلك تارشحلاو ‹روبنزلاو ءةافحلسلاو «بضلاو ء عبضلا لكأ هركيو

 هبشأف «"”طِلخَي هنأل ؛قَعْقَعلا لكأب سأب ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 ' ١ :ةساتدلا

 .فيجلا هلكأ بلاغ نأل ؛هركُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 تارشحلاو «روبثزلاو ٍقافْحّلسلاو بلاو «عبضلا لكأ ”هركيو) :لاق

 .(اهّلك

 .انركذ امف : عبضلا امأ

 هللا يضر ةشئاع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نألف :بّمفلا امأو

 . "هلک نع هّنلأس نيح هنع اهنع

 .رخآ ءيشب فيجلا طِلخَي يأ (۱)

 :لاق «بان يذ لك لكأ زوجي ال :لاق نيح بابلا اذه لوأ يفو ءًاميرحت يأ (۲)

 .زوجي ال مارح هنأ يف يأ «عبضلا :هيف لخديو

 نأ :هيفو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع سيل نكلو «(717/47) دواد يبأ ننس (۳)

 مل 7١9/7: ةياردلا يف لاق ءبضلا لكأ نع ئهن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ولخي الو «يماش هدانسإ :دواد يبأ ةياور نع لاق مث ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع هدجأ

 .هفعض نم بّقعتو «570/9 يرابلا حتف يف هدانسإ نح نكل :تلق ءها .لاقم نم
 «هدانسإ نع ليق ام ٠٠/٤ رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا شقان كلذكو

 دئاوزلا عمجم يف امك ريبكلا يف يناربطلاو «(171709) دمحأ هاور امب هاّوقو ءهَعَقَدو

 اهيف نوخبطي اوناك يتلا رودقلا ءافكإب ةباحصلل ملسو هيلع هللا ئلص هرْمأ نم (2064)

 = .عايج مهو اهوؤفكأف «بابضلا



 2 وعم 2#

 لحي ال امو ءهلكأ لحب اميف ۸

 .لاغبلاو ءةيلهألا محلا محل لكأ زوجي الو

 .هتحابإ يف هللا همحر "”يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 .تايؤؤملا نم :روبنزلاو

 .تارشحلا ۽ ثئابخ نم : ءانحلسلاو

 ءيش '"”هلتقب مرحملا ئلع بجي ال اذهلو

 .اهنم هنأل ؛”بضلاب ًالالدتسا :اهّلك تارشحلا هركُب امنإو

 .(لاعبلاو «ةيلهألا رمحلا محل لكأ زوجي الو) : لاق

 ملسو هيلع هللا لص َيبنلا ّنأ هنع هللا يضر ديلولا نب  دلاخ ئور امل

 .“ريمحلاو «لاغبلاو «ليخلا موحُأ نع ئهن

 «ةعثملا ردها مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأ هنع هللا يضر يلع نعو

 هدنسب نسحلا نب دمحم نع (”7 هال راثآلا يناعم حرش) يواحطلا ةياور ركذ امك

 «هلكأي ملف بص هل يده ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ

 هللا ئلص هللا لوسر لاقف ءهّيطعُت نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تدارأف «لئاس مهيلع ماقف

 !؟نيلكأت ال ام هنيطعتأ :ملسو هيلع

 )١( ريبكلا يواحلا ١17/8/16.

 ٠٤/٠١". ةيانبلا .ةافحلسلاو روبنزلا وهو ءامهنم دحاو لك لتقب يأ (۲)

 .هلكأ هركيو «تارشحلا نم بضلا نأل يأ (۳)

 «(۳۱۹۸) هجام نبا ننس )٤۳۳۱(« يئاسنلا ننس «(۳۷۹۰) دواد يبأ ننس (5)

 ۲٠٠/۲. ةياردلا ٠۳٠/٤ رابخإلاو فيرعتلا يف امك «لاقم هيفو

 .ةعتملا حاكن يأ )٥(



 0 وم 28

 ۹۹ لج ال امو ‹هلکأ لحي اميف

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع سّرْفلا محل هركيو

 .""'ربيَخ موي ةيلهألا رمحلا موحل مرَحو

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع سرفلا محل هركيو) :لاق

 هللا هيج كلا لوقا وا

 ؛هلكأب ساب ال :هللا مهمحر "”يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ئهن :لاق هنأ هنع هللا يضر رباج ثيدحل

 .”ربيخ موي ليخلا موحل يف نِذأو «ةيلهألا محلا موحل نع

 اموبڪ رل َرلْلَوْلاَمْلاَو َلَيََلَلَو » :لاعت هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو

 .۸/ لحنلا .4 ٌةَيِذَو

 ُكلرتَي ال ميكحلاو ءاهيفانم ىلعأ نم :لكألاو «نانتمالا جرخَم جرح لس رص | رص نس
 ."0اهاندأب ُنَتِمَيو محلا ئلعأب نانتمالا

 هل و هن اماركتا لك ةف ودعلا تاهرإ هلآ ةنألو

 حيحص يف :ةيسنألا رمحلا لكأ نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ئهن :ظفلب )١(

 71١١/1. ةياردلا رظنيو )۱٤١۷(« ملسم حيحص ؛(7١47) يراخبلا

 بهاوم رظني .ةحابإلاو ميرحتلاو ةهاركلا :ليخلا يف لاوقأ ةثالث ةيكلاملل (۲)

 15/١. ليلخ ىلع يشرخلا حرش ىلع يودعلا ةيشاح ٠۲٠/۲ ليلجلا

 ) )۳بذهملا ١/559.

 .570/1 5 ةيانبلا اذه ةلالدلا هجول رظني (5)



 لحي ال امو لكا لحي اميف 5٠

 نرالا لكأب ساب الو

 «يمدآلا الإ «هدلجو .هّمحل رهط : همحل لَكْؤُي ال ام حبذ اذإو

 .امهيف لمع ال ةاكذلا نإف .ريزنخلاو

 "ويلا فيس

 .داهجلا ةلآ ليلقت هتحابإ يف نألو

 «هنع هللا يضر للاخ ثيدحب ضّراعم هنع هللا يضر رباج فيدو

 .مرحملل حيجرتلاو

 لوألاو ءهيزنت ةهارك :ليقو ءمي ت ةهازك دنع ةهازكلا :ليق مث

 .حصأ

 .داهجلا ٍةلآ ليلقت هبرش يف سيل هنأل ؛هب سأب ال :ليق دقف : هْنَبَل امأو

 لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(بنْرألا لكأب سأب الو) :لاق
 او لكألاب مهنع هللا يضر شا ماو ءايِوشَم هيلإ يردهأ نيح هنم

 .يبظلا هبشأف اا ني الو عشا نن هلال

 «يمدآلا الإ هدلجو ءهّمحل رهط :همحل لکو ال ام جڏ اذإو) :لاق

 .(امهيف لمعت ال ةاكذلا نإف .ريزنخلاو

 .نامهس سرافلل نوكيف (۱)
 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (۲)

 ,(91659) نابح نبا هححصو )۲۷٤۲(« يئاسنلل ئربكلا ننسلا يف هانعمب (۳)
 ۳۹/٤. رابخإلاو فيرعتلا 711/7 ةياردلا رظنيو



 2 عم 22

 ۱ لِجَي ال امو «هلکا لِي اميف

 096٠و 6ث هاه ها وأو GGG و اوه هه سه QQ اه هه هه هاه هاه اه ده و ي ي ي + +4 4 ي + ههه

 .غابدلا يف امك «هتساجنل :ريزنخلاو «هتماركو هتمرحلف :يمدآلا امأ

 ال هنأل ؛ "كلذ عيمج يف رّثوُت ال ةاكذلا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 عبت الو «ًاعَبَت دلجلا ةراهطو “هتراهط يفو «ًالصأ محللا ةحابإ يف و

 .””يسوجملا حبذك راصو «لصألا نودب

 «©"ةسجنلا يهو «ةلاّيسلا ءامدلاو تابوطرلا ةلازإ يف ةرثؤم ةاكذلا نأ :انلو

 .غابدلا يف امك “رهط :"”تلاز اذإف «"محللاو دلجلا تاذ نود

 )١( ريبكلا يواحلا 7١5/5.

 .ءازجألا رئاسو دلجلاو محللا يف يأ (۲)

 ريغ يهو «حسم مث ءال :ظفل تبثأ ئرخأ يفو ل : ظفل نودب خسُن يفو )۳(

 يونكللا ةيشاح ةعبط يف كلذكو ۳۲۸/٠١ ةيانبلا يف ينيعلا مالك يف ًاضيأ ةتبثم

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف وه امك ءاهتابثإ عم ملعأ هللاو باوصلا :تلق . 5

 ال ةاكذلاو :لاق 78/١ بذهملا صن اهنمو «ةيعفاشلا بتك صوصن اذه دكؤيو

 ها .ئلوأ غابدلا حيبي ال نألف «همحل لكؤي ال ام حببت

 .محللا ةراهط يأ )٤(

 .هريغ الو لكألا ةحابإ ديفي ال ثيح (0)

 .ةسجنملا :خسُت يفو (5)

 .محللاو دلجلا يف ًالصأ رثؤت ال يأ (۷)

 .ةسجنلا ةلايسلا ءامدلاو تابوطرلا كلت (8)

 .دلجلا يأ (9)



L0 22  

 لحي ال امو .هلكأ لحب اميف ۲

 .كمسلا الإ ءاملا ناويح نم لكّوُي الو

 .محللا يف لوانتلاك «دلجلا يف ٌدوصقم مكحلا "”اذهو

 .غابدلا نم دب الف «عرشلا يف ةتامإ : "”يسوجملا لْعِفو

 ال :ليلقلا ءاملا يف عقو ول ئتح «همحش ٌرهطي :””همحل ٌرهطَي امكو

 .(9هل ًافالخ ؛هدسفي

 ؟“*لكألا ريغ يف هب عافتنالا زوجي لهو

 .لكألاب ًارابتعا ءزوجي ال :ليق

 ال :بِلاغ تيزلاو «ةتيملا "كدو هطلاخ اذإ تيزلاك «ڑوجي :ليقو

 .لكألا ريغ يف هب ُمَعَيَو «لكؤي
 .(كمسلا الإ ءاملا ناويح نم لكؤُي الو) :لاق

 يف ٌدوصقم مكح ةراهطلا يأ «هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق نع باوج اذه (1)

 هنم فذح ثيح ينيعلا مالكل هبنتيو 2778/١5 ةيانبلا .محللا يف لوانتلاك «دلجلا

 .يعفاشلا مامإلا مالک نم ءال : ظفل

 .هللا همحر يعفاشلا سايق نع باوج اذه (؟)

 .همحش رهطي :هحبذب لكؤي الام محل رهطي امك يأ (*)

 .هدلجو همحلك ءرهطي ال ًاضيأ همحش نأ يف يعفاشلا مامإلل ًافالخ يأ (5)

 .حابصتسالا وحنب (0)

 .مسدلا يأ (5)



 2 وعم 0

 ۳ لج ال امو لکا لح اميف

  GSو او ا. هو و هو اه« ىو ا. واو هو ا. وده يه هو ا ه ولو ه واو و هلو هو اواو ده اواه شه ده اه اه اه ٠ 6٠م

 «”قالطإب :هللا مهمحر "”ملعلا لهأ نم ةعامجو هللا همحر "كلام لاقو

 .رحبلا يف ام عيمج

 .“ناسنإلاو «بلكلاو «ٌريزنخلا مهضعب ئنثتساو
 .هّلك كلذ قلطأ هنأ : هللا همحر (””يعفاشلا نعو

 .دحاو : "عيبلاو «لكألا يف فالخلاو

 .لّصَف ريغ نم «٦۹/ةدئاملا .4 رخاديصدل لجأ » :ىلاعت هلوق : مهل

 ."م لحلاو وام روهطلا زها لا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هوقو

 وه مّرَحَملاو «ءاملا نكس ال يومدلا ذإ «ءايشألا هذه يف مد ال هنألو
 .كمسلا هبشأف «مدلا

 .۸* ص نيقلتلا رظني (۱)

 .هللا مهمحر رهاوظلا باحصأو لوق يف يعفاشلاو ئليل يبأ نبا مهب دارأ ()

 ٠٠٠/٠٠١. ةيانبلا

 .ةحابإب يأ (۳)

 77٠/1١. 5 ةيانبلا .هللا همحر ثيللا لوق وهو «هناسنإو هبلكو رحبلا ريزنخ يأ (5)

 ) )6ريبكلا يواحلا ١66/65 ٠٠/٠١ .

 .عيبلا زاوجو «لكألا زاوج يف فالخلا يأ (0)

 «(59) يذمرتلاو )١7(« أطوملا يف كلام هجرخأ دقو «ةراهطلا يف مدقت (۷)

 «لوبقلاب هل ءاملعلا يقلتل ؛هتحصب ربلا دبع نبا مكحو «حيحص نسح :لاقو
 ٠٦/١. ةيارلا بصن رظنيو ٠۹/١ ريبحلا صيخلتلا يف امك «ها .هريغ هححصو



 لحي ال امو «هلكأ لحي اميف ٤

 enoe GGG SSG هه هده ده ده و ده ههه هاه

 2151//فارعألا .4 َىِيََبَحْلا هيلع مرو 3 : اىلاعت هلوق + او

iعدفضل هلا هيف ْذْحَّتي ءاود نع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ئهنو ك تو ”". 

 .0ناطرتسلا عيب نع لسو هيلع هللا اض هللا لوسر هلو

 ال اميف ٌحابم وهو «دايطصالا ئلع لومحم :”يِلُ اميف ٌروكذملا ُديصلاو
00 

 لالح وهو «كمسلا ىلع "لومحم :©”يوُر اميف ةروكذملا ةتيملاو
 «نامدو ناتتيم انل ْتَّلِحُأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛كلذ نع ىنئتسم

 .انلق :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف أطخ ءاجو )١(

 ,(0١ا/ها/) دمخأ دنسم ((47060) یئاسنلا ننس :(0779) دواد ىبأ ننس (۲)

 ۲٠۲/۲. ةياردلا «يبهذلا هقفاوو «هححصو «(۸۲۹۱) مكاحلل كردتسملا

 .لصأ هل سيل ۳۳٠/٠١: ةيانبلا يفو «هدجأ مل 5 ةياردلا يف لاق (۳)

 ىلع هنأ 777/15 ةيانبلا يف حجرو «هالت :ئرخأ يفو ءالت :خسُت يفو (5)

 :ئلاعت هلوق :دارملاو ها .ةحيحصلا خسنلا يف اذكه هنأو «يِلُث :لوهجملا ةغيص

 .( رحب دْيَص ل لِ
 .لكألا ريغ «ئرخأ عفانمل يأ (0)

 ةيانبلا يف ينيعلا هحُجر ام وهو «ةيادهلا نم خس يف طبضلا ءاج اذكه (5)

 ها .نطفلا ىلع ئفخي ال ام ىلع :لاقو «لوهجملا ةغيص ىلع هنأو ٤4

 .ةلومحم :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو .لومحم :ةتيملا :ظفل يأ (۷)



 0 وعم 2

 0 لِجَي ال امو «هلکا لح اميف

 .هنم يِفاَطلا لكأ هركُيو

 ا دبكلاف :نامدلا امأو ءدارجلاو كمسلاف :ناتتيملا امأ

 .(هنم “فاصلا لكأ هركيو) :لاق

 .انّيَوَر ام قالطإل ؛هب سأب ال :هللا امهمحر يعفاشلاو "كلام لاقو

 .*ثيدحلاب لحلاب ةفوصوم رحبلا ًةتيم نألو

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هنع هللا يضر ٌرباج ئور ام :انلو

 الزان جوجل لكن + ءانلإ طفل : اهو. اولكف, a تشل اعف هلق
 . «اولكأت

 «(۱۸۹۹۷) يقهيبلا ننس )٥۷۲۳(« دمحأ دنسم «(71215) هجام نبا ننس (۱)

 نبا ئلع هفقو يقهيبلاو ينطقرادلا حجر دقو ءافوقومو ءاعوفرم رمع نبا نع مهلك
 يف ملكت دقو «عفرلا مكح هل نأو «حيحص دانسإب هنع وهو ءامهنع هللا يضر رمع

 رظنيو «نسح هنأب اهعم هيلع مكح تاعباتم هل نكلو «ءافعض هيف نأو «عوفرملا دنس

 ۲٠۲/٤. ةيارلا بصن ‹ 1۲٠/۹ يرابلا حتف 27/١ ريبحلا صيخلتلا

 ۳۳۳/٠٤. ةيانبلا .ءاملا

 .۸* ص ريقلتلا رظني (۳)

 ١55/١6. ريبكلا يواحلا (5)

 .ًابيرق مدقتملا (0)

 راثآلا لكشم حرش )۳۲٤۷(« هجام نبا ننس «(7816) دواد يبأ ننس ()

 .۲۱۳/۲ ةياردلا «لاقم هيفو )5٠5(«



 لج ال امو ءهّلُكأ لحي اميف ٦

 .ةاكذ الب دارجلاو «كمسلا عاونأو «يهامْراملاو «ثيّرجلا لكأب سأب الو

 .انيهذم لثم :نيعمجأ مهنع هللا ناوضر "'”ةباحصلا نم ٍةعامج نعو

 تامام ال رجلا لإ ًافاضم ثوم نوكيلا ةرحببلا طفل ام: رخبلا ةتيمو

 .ٍةفآ ريغ نم هيف
 دارجلاو ءيكمسلا عاونأو «يهاّمراملاو ءشيّرِحلا لكأب سأب الو) :لاق

 .(ةاكذ الب

 وأ «هّسأر ذخآلا مطقي نأ الإ ُدارجلا لحي ال :هللا همحر "كلام لاقو

 "هب يلي ءازج هلتقب مرحملا ىلع بجي اذهلو هربا ديص هنأل ؛هّيوشَ
 .هرئاس يف امك «لتقلاب الإ لِي الف

 .انيور ام :هيلع ةجحلاو

 اهيفو «ضرألا نم لجرلا هذخأي دارجلا نع هنع هللا يضر يلع لئسو
 و وهو

 : "هلك هلك : اقف «هريغو تملا

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم ) »)۱۹۷٠١ةياردلا ۲۱۳/۲.

 .۸* ص نيقلتلا رظني (۲)

 8/1١"77. 5 ةيانبلا .ءاش امب قدصتي يأ (۳)

 مل 5١1/7: ةياردلا يفو «ظفللا اذهب بيرغ 7١5/8: ةيارلا بصن يف لاق (5)

 ناتيحلا» :لاق هنع هللا يضر يلع نع )41751١( هفنصم يف قازرلا دبع جرخأو «هدجأ

 هاور :لاقف ٠٠١ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهبقعتو ها .«هلك يكد دارجلاو

 .ظفللا اذهب ٠٠٠/٠ لصألا يف نسحلا نب دمحم



 2 هے

 ۷ لج ال امو هلك لحي اميف

 ٠.06 . و و و ا.ه. واو او و ا. واو يه ولو ده هه واو HHO ده دوو واو واه واهو هه هه هاه ®

 .هفنأ فتح تام نإو ابا لغ لدو «هتحاصف نم لع اذهو

 دراولا صنلاب "”هانصّصَخ األ ؛ةفآ ريغ نم تام اذإ كمسلا فالخب

 .يفاطلا يف
 اذإو والا جي :ةفآب تام اذإ هنأ : :اندنع كمسلا يف لصألا مث

 .يفاطلاك لی ال : ةفآ ريغ نم هفنأ فتح تام

 ٍلّمأتلا دنعو ««يهتنملا ةيافك» يف اها «ةريثك عورف هيلع بحسن
 ا 3

 هدوم نأل ؛يقب امو نأ ام لكأ ليف : اق ءاهئفعب مف اذ ا

 .لالح هتف : :ًاتيم ناك نإو ّيحلا نم َنْيبَأ امو «ِةفاب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ,ناتياور : “وْربلاو ٌرحلاب توملا يفو

FF FF 

 .هنع هللا يضر يلع لوق يأ )١(

 .يفاطلا يف دراولا صنلاب تيملا كمسلا ةحابإ يف دراولا صنلا انصصخ يأ )١(

 هباحصأ قاف نم :زربملاو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .عورفلا هذهل جرخملا يأ (۴)

 ۳۳۹/۱٤. ةيانبلا .الضف

 .هدربو ءاملا رح يأ (5)

 ىلع هنأ :نويعلا نع كلذكو «هداز رهاوخ نع 75٠/1١5 ةيانبلا بحاص لقن (5)

 .لجي : هللا همحر دمحم لوق ئلعو «لحي ال : هللا همحر ةفينح يبأ لوق



 ةيحضألا باتك ا

 ةيحضأألا باتك

 ءئحضألا موي يف ءريموم ميم ءملسم ءرح هن رك ارلع ةجاو ةجنفألا

 .راغصلا هدالوأ نعو .هسفن نع

 ةيحضألا باتك
01 5 O: 

 موي يف «ريسوم «ٍميقم ءملسم يي لك ىلع ةبجاو “نضال : لاق
.: 0 

 اًمِصلا نك نعو «هسفن نع «ئحضألا

 اهضعب يف ءاجو «ءابل ديدشتب ةيادهلا خسُت بلاغ يف :ةيجضألا :ظفل طض )١(
 تدجو مث ءاهفيفخت زاوج ئلع صن نم مجاعملا بتك يف دجأ مل نكلو «فيفختلاب

 ءايلا ديدشت زاوجب حّرص 5178/17 حيحصلا عماجلا حرشل حيضوتلا يف نقلملا نبا

 يف تبثتو «ضفخلاو عفرلا يف ءاي الب ءحاضأ :ئلع عمجُت فيفختلابو ءاهفيفختو
 .يحاضأ :ئلع عمجُت ديدشتلابو «بصنلا

 يطلسقرسلا ريبكلا يوغللا ثّدحملا هيقفلا مامإلا نع كلذ نقلملا نبا لقنو
 بحاص «ةنس نيعستو سمخ نع «ها“7١ ةنس ئفوتملا «مزح نب تباث يسلدنألا

 امم بيرغلا يف وهو ‹طوطخم ««لثملاو دهاشلاب ثيدحلا يناعم ىلع لئالدلا» باتك
 يفوت مث «تباث نب مساق مامإلا هبا هب أدب دق ناكو «ةبيتق نبا الو ديبع وبأ هركذي مل
 .879/7 ظافحلا ةركذت 2071/١5 ءالبنلا مالعأ ريس رظني .ه ”٠ ةنس ًاباش

 نع ًالقن ١55/1١ يراقلا ةدمع يف ينيعلا فيفختلاو ديدشتلا ىلع ًصنو
 مل) يّيَجلاو 0798/4 يراسلا داشرإ يف ينالطسقلا اذكو ءًاضيأ يطسقرسلل لئالدلا
 .(برغلا راد ةعبط) «ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش يف (هتافو ةنس ىلع فقأ

 .هدّلو :خسُن يفو (۲)



 4 ةيحضألا باتك

 . 06 . هو و و و واه و و اه هواه هاو واه وو هاه ها واه د GGG GGG ىو. ىو OG ولاه

 ئدحإو «نسحلاو َرفزو رامحمو ةفينح يبأ لوقف :بوجولا امأ
 .هللا مهمحر فسوي يبأ نع نيتياورلا

 .هللا همحر '؟”يعفاشلا لوق وهو ««"”عماوجلا» يف هَرَكَذ نس اهنأ :"'هنعو

 لوق ىلعو «ةبجاو هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع نأ يواحطلا ركذو
 .ةدكوم ةا: هللا امهر مخمور تسوي يآ

 .فالتخالا هللا مهمحر خياشملا ضعب َركذ اذكهو

 الف :مكنم ّيّحضُي نأ دارأ نَّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق : ةّنسلا هجو

 .بوجولا يفاني :ةدارإلاب قيلعتلاو «””«ًائيش هرافظأو هرعش نم ځاي

 ال امهنأل ؛رفاسملا ىلع َْتَبَجَول :ميقملا ىلع ةبجاو تناك ول اهنألو
 ."ةريتعلاك راصو «ةاكزلاك «ةّيلاملا فئاظولا يف نافلتخي

 .راغصلا هدو نع هيلع بجت ال :ةياورلا رهاظ نأ فّئصملا مالك يف يتأيس )١(

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يأ (۲)

 دقو ٤٤/٠٤١ ةيانبلا .هللا همحر فسوي وبأ مامإلل هقفلا يف باتك مسا وه (۳)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةكماربلا عماوج :هاّمسو «ةكماربلا لجأل فسوي وبأ هفّنص

 )٤( بذهملا ١/477.

 .(۱۹۷۷) ملسم حيحص (4)

 يتأيسو «ةيحضألا اهتخسن مث «بجر يف مان «ةبجاو تناك ةحيبذ يهو (5)

 ٠٤٠/٠١. ةيانبلا رظنيو «فّنصملا مالك يف اهفيرعت ليلق دعب



 ةبحض ١ باتك ماا

 .٠ 6 . ا. 6. . اهو ا. .و ىو او و ولو هده. و واه و ده هو هاو هى و و ده واه ىو ههه هو ¢ ¢ ههه

Eهب زها و" وي 2  

 ملو «ةعس دجو نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :بوجولا ةجوو
 .«انالصُم َنبرقي الف :حضي و ن ءو

 .بجاولا ريغ كرب قحلي ال ٍديعولا اذه لثمو

 نِذَوُي كلذو «ئحضألا موي :لاقي ءاهّتقو اهيلإ فاضي ةبرق اهنألو

 وه بوجولاو «دوجولاب وهو «صاصتخالل ةفاضإلا نأل ؛بوجولاب
 متي ءاذألا نأ ريغ «سنجلا' لإ رظنلاب ارهاظ دوضولا الإ ئىضفملا

 بجت الف «تقولا يضم توفيو ءاهراضحتسا رفاسملا ىلع قشي بابسأب
 .ةعمجلا ةلزنمب «هيلع

 ال ءوهّسلا ًلض وه ام :ملعأ هللاو "يور اميف ةدارإلاب ُدارملاو
 © علا

 2 و 1 و
 .ليق ام ىلع «بجر يف ماقث ةاش يهو «ةخوسنم :ةريتعلاو

 ؛كلملاب الإ ىدا ال «ةيلام ةفيظو اهنأل :ةيرخلاب بوجولا صحا امنإو
 حلا وه كلاملاو

 )١( ةياردلا يفو .(۸۲۷۳) دمحأ دنسم «(۳۱۲۳) هجام نبا ننس 717/7:

 .ةقث هعفر يذلاو «هعفرو هفقو يف فلثخا

 نأ دارأ نَم» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم هب اولدتسا امع باوج اذه (۲)

 .هللا همحر يعفاشلا يأ .مولعملاب .ئَوَر :خسُت يفو 2151/١5 ةيانبلا .«مكنم يحضي

 نأ َدّصَق نم :لاق هنأك راصف «ةحابإلاو كرتلا نيب رييختلا دارملا سيل يأ (۳)

 ۳٤۸/٠٤. ةيانبلا .بوجولا يفن ىلع لدي ال اذهو «مكنم يحضي



 ل6٠ ا. واو ىو هو و واه واو وهو GNSS GSS SOS هه 4Q و ¢ ¢

 .ةبرق اهنوكل :مالسإلابو
 .هاّنيب اَمِل : ةماقإلابو

 .ةعّسلا طارتشا نم انيور اّمِل :راسيلابو
 .موصلا يف رم دقو نقلا فد فك ا اد

 نإ هرادقم نيبنسو «هب ةصتخم اهنأل :اوحضألا ٌموي وهو «تقولابو
 .لاعت هللا ءاش

 .هاّنيِب ام ىلع ؛هيلع بوجولا يف لصأ هنأل :هسفن نع ُبجتو
 ةقدص يف امك ل «هسفن ئنعم يف هنأل :راغصلا هالو نعو

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو ءرطفلا
 ."”ةياورلا ٌرهاظ وهو هلَلو نع بجت ال هنأ هڪ يورو

 هيلع يليو «هّنومي سأر كانه ببسلا نأل ؛رطفلا ٍةقدص فالخب

 ال نأ :برقلا يف لصألاو ٠ ةضْحَم ةبرف هذهو «ريغصلا يف نادوجوم امهو

 هنع بجت ناک نإو هدبع نع بجت ال اذهلو «ريغلا ببسب ريغلا ئلع بجت
 ١ :رطقلا ةقدص

 يبأ دنع هلام نم هّيصو وأ «هوبأ هنع يحض :لام ريغصلل ناك نإو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ )١(

 61١7/1١5". ةيانبلا .ئوتفلا هيلعو :ناخ ىضاق لاق (۲)



 ةيجضألا باتك ۲

 » 8 0 و *- 8 7 2 ۶ ا

 .ٍةعبس نع ةندب وأ ةرقب حبذي وأ «ةاش مهنم ٍدحاو لك نع حبذي

 ال «هسفن لام نم يحض :هللا مهمحر "”يعفاشلاو ٌرفزو دمحم لاقو

 .ريغصلا لام نم

 .رطفلا ةقدص يف فالخلاك :اذه يف فالخلاف

 هذه نأل ؛ًاعيمج مهلوق يف «ريغصلا لام نم ةيحضتلا زوجت ال :ليقو

 لام نم كلذ ٌدوجي الو ءٌعّوطت اهّدعب ةقدصلاو «ةقارإلاب ئدأتت ةبرقلا

 لا

 .هّلک لكأي نأ "هئکمُی الو

 . "هلام ع نم يحض نأ حصألاو
 0 ل و

 هنيعب عفتني ام يقب امب عاتبيو «هئكمأ ام هنم '”لكأيو

 [: ةيحضألا يف ءىزجي ام]

 نع ةن وأ رق حبذَي وأ تاش مهنم دحاو لك نع حبذي) :لاق

3 

Pir 

 )١( جاتحملا ينغم ٤/۲۹۲.

 .هل حبذ ام لك لكأي نأ ريغصلا نكمي ال يأ ()
 .ريغصلا لام نم يأ (۳)

 .هل يحضي نم يأ (5)

 ' .لجنملاو لابرغلاك «هب عفتني ام يقب امب يرتشي يو يأ (0)



 ۳ ةيحضألا باتك

 ٠ 6 16م6 ه٠. 6. وة. واو وأو وو SHS يو وأو و واهو هه هه وده ه OG SG ههه ® هى هه

 يهو «ةدحاو َةقارإلا نأل ؛دحاو نع الإ زوجت ال نأ :سايقلاو

 .رثألاب هانكرت انآ الإ «ةبرقلا

 هللا لوسر عم انرَحَت :لاق هنأ هنع هللا يضر رباج نع يور ام وهو

 هيت وم ولا و نين ا نص
 .سايقلا لصأ ىلع ئقبتف «ةاشلا يف ص الو

 يف هللا همحر دمحم هركذ «ةثالث وأ ٍةتس وأ ةسمخ نع ٌروجتو

 .ئلوأ مهّنود نّمعف :ةعبسلا نع زاج امل هنأل ؟«لصألا»

 .هيف صن ال اميف سايقلاب ًاذحآ ؛ةينامث نع زوجت الو

 ؛لكلا نع زوجت ال :عّيسلا نم لقأ مهدحأ ُبيصن ناك اذإ اذكو
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هُنيبَسو «ضعبلا يف ةبرقلا فص مادعنال

 نم رثكأ اوناك نإو راحاو وسبب لهأ نع ٌروجت :هللا همحر "كلام لاقو

 .اهنم لقأ اوناك نإو نْيتيِب لهأ نع ٌروجت الو «ةعبس

 ءًةاحنضأ ماع لك يف تيب لهأ لك ئلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 1 .7ةريتعو

 )١( ملسم حيحص )۱۳۱۸(.

 .٦۷ص نيقلتلا (۲)

 «بيرغ نسح :لاقو )١5148(« يذمرتلا ننس «(۲۷۸۸) دواد ىبأ ننس (۳)

 ۲٠٤/۲. ةياردلا ء(۳۱۲) هجام نبا ننس



 . 6 اه. هو و هو و او ده. هواه ىو او دو هو ده و واو و دو هاه ههه هو وه وهو هو وه هه واو واو ههه

 .هل َراسيلا نأل ؛تيبلا لهآ مي :ملعأ هللاو ءهنم ٌدارملا :انلق

 ."ةریتعو «ةاحْضأ ماع لك يف ملسم لك ئلع» :ئورُي ام هدي

 زاج اّمَل هنأل ؛حصألا يف ءزوجت :نّيَمصن نينثا نيب ةندبلا تناك ولو
 .هل ًاعَبت عّيسلا فصن زاج :عابسألا ةثالث

 .نوزوم هنأل ؛نزولاب محللا ةمسقف :ةكرشلا ىلع زاج اذإو

 عراكألا نم ءيش هعم ناك اذإ الإ ءدوجي ال :ًافاَرُج اومستقا "ولو

 .عيبلاب ًارابتعا ؛دلجلاو
 اهيف “كرتشا مث ءهسفن نع اهب ّيَحْضُي نأ ديري ةرقب ئرتشا "ولو

 اناا ؛هأزجأ :هعم ةتس

 ءةبرقلل اهّدعأ هنأل ؛هللا همحر رفز لوق وهو «هئزجي ال :سايقلا يفو
 .هتفص هذه كارتشالاو «ًالومت اهعيب نع ُعَئمُيف

 ءاكرشلاب رفظي الو .ءاهيرتشي ةنيمس ةرقب دِجَي دق هنأ :ناسحتسالا هجو

 ًاعفَد ؛هانزوجف « سام هيلإ ةجاحلا تناكف «هّدعب مهُّبلطي امنإو «عيبلا تقو
 .عيبلا عنتمي ال :ةيحضتلل ءارشلاب نأل ؛نكمأ دقو «جرحلل

 .ظفللا اذهب هيلع فقأ مل ۲٠٤/۲: ةياردلا يف لاق )١(

 .اومستقا ولو :لاق :(ه9١5) يدعس ةمالعلا ةخسن يفو (۲)

 .ئرتشا ولو :لاق :ه178١٠ ةخسن يفو (۳)

 .كرشأ :خسُن يفو )٤(



 0 ةيجحضألا باتك

 .ةيحضأ رفاسملاو ءريقفلا ىلع سيلو

 زوجي ال هنأ الإ ءرحنلا موي نم رجفلا عولطب لخدي ة ةيحضألا تقوو

 EEE : داَوّسلا لهأ امأف ءديعلا مامإلا لش ئتح حبذلا راصمألا لهأل

 نعو «فالخلا نع دعبأ نوكيل ؛ءارشلا لبق كلذ لعفُي نأ نسحألاو

 .ةبرقلا يف عوجرلا ةروص

 اَمِل ؛ءارشلا دعب ''"كلارتشالا هركي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 اًمِل ؛(ةيحضأ رفاسملاو «ريقفلا ىلع سيلو) :لاق

 ."”نيرفاسم اناك اذإ نايحضُي ال اناك امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو

 ."”ةيحضأ الو «ةعمج رفاسملا ىلع سيل :هنع هللا يضر يلع نعو

 ال هنأ الإ «رحنلا موي نم ٍرجفلا عولطب لخدي ةيحضألا ُتقوو) :لاق

 : "واوّسلا لهأ امأف ءديعلا ٌمامإلا يلصُي ئتح حبذلا راصمألا لهأل وجي

 .كارشإلا :خسُت يفو )١(

 « هدجأ مل ۲٠٠/۲: ةياردلا يفو «بيرغ 7١١/5: ةيارلا بصن يف لاق ()

 اب نأ هدنسم يف دسم ئور :هلوقب ٦٠٠ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا كردتساو

 رمع نع ةبيش يبأ نبا ئورو ءايحضي ملف مسوملا ادهش امهنع هللا يضر رمعو ركب
 .يحضي ال جح اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر

 « هدجأ مل ۲٠٠/۲: ةياردلا يفو «بيرغ 7١١/5: ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 .لصألا يف دمحم هاور :هلوقب 4٠ 5ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهيلع كردتساو

 .ئرقلا لهأ يأ (5)



 ةيحضألا باتك 35

 . رجفلا دعب نوحبذيف

 .(رجفلا دعب نوحبذيف

 دعيلف :ةالصلا لبق َحَْبَد نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هيف لصألاو

 ."”«نيملسملا َةّنم باصأو «هكسُ مك دقف :ةالصلا دعب بذ نمو «هتحيبذ

 مث «ةالصلا :مويلا اذه يف انس لأ نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .ةحضألا
 0 و ت 0 نَا 5 نك

 نود «يرصملا وهو «ةالصلا هيلع نم قح يف طرشلا اذه نأ ريغ

 .داوّسلا لهأ

 ىف ريخأتلل ئنعم الف «ةالصلا نع هب لغاشتلا لامتحال ريخأتلا نألو

 .هيلع ةالص الو يوّرَقلا قح

 زاوجلا امهيقت يف هللا امهمحر "”يعفاشلاو كلام ئلع ةجح هانيور امو

 .مامإلا رحت لبق ةالصلا دعب

 يف ةيحضألا تناك ول ْئتح «ةيحضألا ناكم :كلذ يف ُربتعملا مث

 .رجفلا قشنا امك زوجي :رصملا يف يحضملاو ءٍداَوّسلا

 .ةالصلا دعب الإ «زوجي ال :سكعلا ىفو

 )١( ملسم حيحص .(0015) يراخبلا حيحص )١951(.

 AV) يراخبلا حيحص )۲(

 /YAV. 6 جاتحملا ينغم )۳(



 ۷ ةيحضألا باتك

 ت
 .هدعب نامويو ءرحنلا موي : مايأ ةثالث يف ةزئاج يهو

 ءرصملا جراخ لإ اهب ثعبَي نأ :ليجعتلا دارأ اذإ يرصملا ةليجو
 ا «ةاكزلا ُهبشُت اهنأل اذهو فلا حاط انكأايي د

 يف ٌربتعيف «باصنلا كالهب ةاكزلاك ءرحنلا مايأ يضم لبق لاملا كالهب

 .اهب ًارابتعا ؛لعافلا ناكم ال ا شا

 ٌرجفلا مَلَط ام دعب لاملا كالهب طقست ال اهنأل ؛ رطفلا ةقدص فالخب

 .رطفلا موي نم

 :"ةناّبجلا لهأ لصي ملو ءدجسملا لهأ ئلص ام دعب ْئَّحض ولو
 .مهئآزجأ :اهب اوفتكا ول تح «ةربتعم ةالص اهنأل ؛ًاناسحتسا ؛هأزجأ

 .””هنسكع :اذه ىلع اذكو

 .ًاناسحتساو ًاسايق ٌرئاج وه :ليقو
 .(هدعب نامويو ءرحنلا موي : مآ ةثالث يف ةزئاج يهو) :لاق

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هدعب مايأ ةثالث : هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 7514/١85: ةيانبلا يف نكل «ه١448و ءهالوال ةخسن ةيشاح .ةقارإلا يأ (1)

 ..بجاولا فرص

 ةيانبلا .هوحنو ديعلا اهيف ْىَلصيل ؛رصملا ءانف يف ذخّني يذلا ئَّلصملا يه (۲)
E4 

 نأ وهو ءروكذملا مكحلا سكع ًاسايق ال ءًاناسحتسا زوجي اذكو ينعي (۳)

 56/1١5. ةيانبلا .دجسملا لهأ نود «ةنابجلا لهأ ىلصي

 ۲۸۷/٤. جاتحملا ينغم (5)



 ه و ٠ ده ده د. و و اماه و. و دو و و ده اهو ده هاهو واه و ده هاو هو واه و دو وو واو دو او واه واو ده ولو ملأ

 رو واع اق بف
 بذ مايأ اهلك قيرشتلا مايأ»

 :اولاق مهن 1 مع هلا يضر سابع نباو لغو ربع نع يور اب :انلو

 E اانا ٌةثالث :رحنلا مايأ»

 .ريداقملا ىلإ يدتهي ال يأرلا نأل ؛ًاعامس هولاق دقو

 اقا وهو + نل نخاف رضا رابخألا يفو

 دنسم ء(١٤۱۹۲) يقهيبلل ئربكلا ننسلا «(1877) ريغصلا يقهيبلا ننس )١(

 ةيارذلا )۳۸١٤(« نابح نبا هححصو «(41057) ينطقرادلا ننس )۳٤٤۳(« رازبلا

 .ةددعتم قرط هل نکل لاقم هدنس يفو « 7

 أطوملا يف كلامل هازعو «ًادج بيرغ :711/5 ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق (۲)
 1١7/17. ربلا دبع نبال راكذتسالا رظنيو «هنع هللا يضر يلع نع اغالب . 5

 كلام هركذف :يلع امأو ءهرأ ملف :رمع امأ ۲ ةياردلا يف رجح نبا لاقو

 يضر رمع نبا نع أطوملا يف وهو «ها .هدجأ ملف :سابع نبا امأو «ًاغالب أطوملا يف
 :لاقف ٤٠٦ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا ءالؤه ئلع داز دقو ءاضيأ امهنع هلل

 ها ...مهنع هللا يضر سابع نباو يلع رثأ ماكحألا يف يواحطلا ئور

 نآرقلا ماكحأ يف يواحطلا ركذ :745/4 يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا لاقو

 يف يواحطلا لاقو «رحنلا موي دعب ناموي ىئحضألا :لاق سابع نبأ نع ديج دنسب
 ها .مهعابتا نّيعتف «مهفالخ ةباحصلا نم دحأ نع َوْرُي مل :ًاضيأ نآرقلا ماكحأ

 ركب وبأ انثدح» :هرصتخم يف يخركلا نع ًالقن ۱ ينيعلل ةيانبلا يفو

 يلع ىلإ هدنسب قاسو ««...ميشه انثدح لاق ةمثيخ وبأ انثدح لاق دينجلا نب دمحم

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هريغ نع هركذ امك «هنع هللا يضر



 ه ده هو د. هوو واو و و او وأو هه واو هو o o هاو يداه ¢« ¢ هو واو وأو « ي هو و هاهو ي ويو ههه

(D tie 2 8 
 : اولاق امك ءاهلوأ :اهلضفأو

 نقرات لإ لالا وهو لا جادا لإ ةعزاسم ف فأر

 .ليللا ةمْلُظ يف ٍطّلَلا لامتحال ؛هركي هنأ الإ ءاهيلايل يف حبذلا ٌروجيو

f * 55 7 0 3 8 وحك كول  ft 
 :اهلوأ «ةعبرأب يضمي لكلاو قةثالث قيرشتلا مايأو «ةثالث رحنلا مايأو

 .قيرشتو رحت :ناطسوتملاو «ريغال «قيرشت :اهرخآو ريغ ال 0

 5 > ذأ 1
 ءةبجاو عقت اهنأل ؛ةيحضألا نمثب قدصتلا نم لضفأ اهيف ةيحضتلاو

 .""اهيلع لّضفتف ضْحَم عوطت ( قدصتلاو تش وأ
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 ءاهلك تاقوألا يف اهب ىّ وي ةقدصلاو ءاهتقو تاوفب توفت اهنألو

 .”ىقافآلا ىح ىف ةالصلاو ففاوطلا ةلزنم ترف

 أ ءهسفن ىلع بجوأ ناك نإ :رحنلا مايأ تضم ئتح حضي مل ولو

 :ًاينغ ناك نإو ا لا ب حاولا دقو «ًاريقف ناك

 .ينغلا ىلع ةبجاو اهنأل ؛رتشي مل وأ ئرتشا ٍقاش ةميقب قلصت

 :تقولا تاف 3, ءاندنع ةيحضتلا ت ةينب ءارشلاب ريقفلا ىلع بجتو

 اهتاوف دعب ئضقُت ةعمجلاك «ةدهٌّعلا نع هل ًاجارخإ ؛قدصتلا هيلع بجو

 .ةيدف زجعلا دعب موضلاو ًارهظ

 .مهنع هللا يضر سابع نباو يلعو رمع يأ )١(

 .قدصتلا يأ :تلق .ريكذتلاب .هيلع :خسُن يفو .ةقدصلا ىلع يأ )١(



 ةيحضألا باتك 3

 «كسلملا ىلإ يشمت ال يتلا ءاجرعلاو «ءارؤعلاو «ءايْمَعلاب َّحضُي الو

 . ءافحعلا الو

 50 4 رو و
 .بئذلاو «نذآألا ةعوطقم ءىزحت الو

 [: ةيحضألا يف ءىزجي ال ام]

 ىلإ ىشمت ال ىتلا ءاجرعلاو «ءارؤعلاو ءءايمَعلاب ئَحضي الو) :لاق

 .(ءافجعلا الو «"كسملا
 م2 م و و

 ءاروعلا :ةعبرأ اياحضلا يف ”ىزجت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 E E هلا A هاه كلاؤدواه رع نجلا ريب رس ر 1 و مصاص و ور o ور و كر
 . ئ ال ىتلا

 ,A 4 رو وع 0
 .(بئذلاو ءنذألا ةعوطقم *ىزجت الو) :لاق

(OK > 14 
 «“«نذألاو ‹ نيعلا اوفرشتسا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :نذألا امأ

 .امهتمالس اوبلطا يأ
 ع 5 ِ رک و رک

 .نذالاك راصف « دوصقم لماك وضع هنالف :بنذلا امأو

 )١( ةيانبلا .هيف حبذُت يذلا عضوملا يأ ١4/"/ا"8.

 5/4/١5. ةيانبلا .لازهلا ةدش نم خم يأ «يقن اهل سيل يتلا يأ (؟)

 )۱٤۹۷(« يذمرتلا ننس « (4159) يئاسنلا ننس )۲۸٠۲(« دواد يبأ ننس (۳)

 رينملا ردبلا بحاص هححص دقو )۱۸١۱١(« دمحأ دنسم )۳۱٤٤(« هجام نبا ننس

 ۲۱۳/٤. ةيارلا بصن رظنيو ۳

 «حيحص نسح :لاقو )۱٤۹۸(« يذمرتلا ننس )457١(2 طسوألا مجعملا (5)

 ١1١8/577. رينملا ردبلا يف امك «ةحيحص ديناسأب مهريغو نئسلا باحصأ هاورو



 فقل ةيحضألا باتك

eزاج : بلو ألا كأ يقب نا ءاهبتذو . 

 ةيلألا وأ نيعلا وأ نذل وأ بدلا نم عطف نإو «ريغصلا عماجلا» يفف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع زج مل : َرثكأ ناك نإو .هأزجأ : لقأ وأ «ثلثلا

 .هأزجأ : فصنلا نم رثكألا يقب اذإ : الاقو

 :بْنَّذلاو و نالا ٌرثكأ يقب نإو ءاهبتدو اهنذأ رثكأ بَهَذ يتلا الو) :لاق

 .ًاباهّذو ءاقب ؛ لكلا مك ٍرثكألل نأل ؛ (زاج

 اوقع ليف هتف ررحتلا كس ال رشيلا تقلا نألَو

 :رثكألا رادقم يف هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياورلا تفلتخاو

 وأ نْدألا وأ بدلا نم ٌعِطَق نإو) :هنع e اجلا» يفف)

 يأ دنع رجب مل :رثكأ ناك نإو «هأزجأ :لقأ وأ اعلا لالا وأ نيل

 ربتعاف ءةثرولا اضر ريغ نم ةيصولا هيل ثا نأ ؛ (هللا همحر ةفينح

 .ًاريثك ربثعاف «مهاضرب الإ دف ال :داز اميفو «ًاليلق
 .ةالصلا يف رم ام ىلع «لامكلا ةياكح يكحُي هنأل ؛عبرلا :هنع ٰیورپو

 ‹ثلثلا» :ةيصولا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ثلثلا :ئوربو

 ."”«ةينك ثلثلاو

 ام ىلع «ةقيقحلل ًارابتعا ؛(هأزجأ :فصنلا نم ٌرثكألا ّىقب اذإ :الاقو)
 .هللا همحر ثيللا يبأ هيقفلا ٌرايتخا 37 «ةالصلا يف مّدقت

 .۲۳۱ص )١(

 IA) ملسم حيحص ‹(۲4) يراخبلا حيحص (۲)



eةيحضألا باتك  

 هللا همحر ةفينح ابأ ىلوقب تربخأ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
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 .كلوق وه يلوق : لاقف

 .ءاًمجلاب ئَّحضي نأ ٌروجيو

 :لاقف هللا همحر ةفينح ابأ يلوقب تربخأ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .(كلوق وه يلوق

 .هللا همحر فسوي يبأ لوق ىلإ هنم عوجر وه :ليق

 .كِلوق نم بيرق يلوق :هانعم :ليقو
 نع وضعلا فاشكنا يف امك ءامهنع ناتياور :ًاعنام هفصنلا نوك يفو

 .هللا همحر فسوي يبأ

 وسيتم :نيعلا ريغ يف رادقملا ةفرعم مث

 وأ ًاموي ةاشلا َفَلَتعُت ال نأ دعب ةبيعملا نيعلا دش :اولاق نيعلا يفو

 لم ت ی اذن ا ا اثم نيو
 .ناكملا كلذ

 ثأر اذإ ئتح ءليلق ًاليلق ْفّلعلا اهيلإ برَقو «ةحيحصلا اهّنيع دش مث
 :ًاثلث ناك نإف ءامهنيب ام توافت ىلإ ظني مث «هيلع َمِلَعُأ :ناكم نم
 .فصنلاف :ًافصن ناك نإو «ثلثلا بهاذلاف

 نقلا نأل ؛اهل َنْرَق ال يتلا يهو .(ءاّمجلاب ْئَّحضُي نأ زوجيو) :لاق

 .ةوصقم هب ّقّلعتي ال
 :انلق امل كرا ةروسكم:اذكو
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 :ءاكسلاو «ءايرحلاو ءال ركلاو 2 ىضخلا و

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ "حص دقو «بيطأ اهّمحل نأل ؛(يصخلاو)

 ."”نيءوجوم «نيحلمأ نیشبکب یحض ملسو

 .ةنونجملا يهو «(ءالوثلاو) :لاق

 ال تناك اذإ امأ ا هنأل ؛فِلَتعَت تناك اذإ اذه :ليقو

 .هئزجُت الف :فلَتعَت

 الو ءدلجلا يف برَجلا نأل ؛””زاج :ةنيمس تناك نإ «(ءابرجلاو)

 ءمحللا يف بّرجلا نأل ؛ٌدوجي ال :ةلوزهم تناك نإو «محللا يف ناصقن

 .صقتناف

 هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعف :اهل َنانسأ ال يتلا يهو «ءامثهلا امأو
 .ةلقلاو ةرثكلا نانسألا يف ربتعي

 .دوصقملا لوصحل ؛هأزجأ :هب فالتعالا هْنِكمُي ام يقب نإ هنأ :هنعو

 نأل “اذه ناك نإ زوجت ال :ةقليخ اهل َنْذَأ ال يتلا يهو «(ءاكّسلاو)
 .لوأ نذألا ميدعف :زوجي ال ناك اذإ نّذألا رثكأ وطقم

 دواد يبأ ننس «(۳۱۲۲) هجام نبا ننس يف وهو ءجحلا يف مدقت )١(

 1١5. «5/8/5 ةياردلا رظني «ةبراقتم ظافلأو قرط هلو )۲۷۹٠(.
e 0 o0 0 2  

 .نيبثنألا قرع ضرب متيو «يصخملا يأ :ءاجولا نم :ءوجوملا (۲)
 و 0 007

 .هئزجت :خسن يفو (۳)

 .اذه رّوصت نإ يأ )٤(



 ٠ .٠ ٠ ٠.6 . . وأو هو ٠ هو هو ىو ىو ها هاه هوو د ه هو اه و ده هه هاه هده ده ههه ¢

 .ءارشلا تقو ةمئاق بويعلا هذه تناك اذإ هانركذ يذلا اذهو

 ءاهريغ هيلع :ًاينغ ناك نإ : عنام بيعب تبعت مث «ةميلس اهارتشا ولو

 ال ءادتبا عرشلاب :ينغلا ىلع بوجولا نأل ؛هذه هئزجُت :ًاريقف نإو

 الو «تتّيعتف «ةيحضألا ةّينب هئارشب :ريقفلا ئلعو «هب نّيعتت ملف «ءارشلاب
 .ةاكزلا باصن يف امك «هناصقن نامض "هيلع بجي

 ريموملا ىلع :ةيحضتلل ةارتشملا تتام اذإ :اولاق لصألا اذه نعو
 .ريقفلا ىلع ءيش الو «ئرخأ اهّئاكم

 مايأ يف لوألا ٍترَهَظ مث «ئرخأ ئرتشاف «تقرس وأ ءتّلض ولو
 .امهحبذ ريقفلا ئلعو «"امهادحإ َحْبَذ ريسوملا ىلع :رحنلا

 اسما ا نا كا یا افا قلو

 / .اندنع

 هتامدقمو حبذلا ةلاح نأل ؛هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفزل ًافالخ

 .ًامكحو ًارابتعا ؛ هب لَّصَح هنأكف «حبذلاب ةقَحْنُم

 .هرؤق نم تذيخأ مث «تتلفناف «ةلاحلا هذه يف ْتّيعت ول اذكو

 .هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ «هللا همحر دمحم دنع هر وف دعب اذكو

 .ريقفلا ئلع يأ )١(

 .هئارشب امهتّيعتل :امهحبذ ريقفلا ئلعو ءاهئارشب نيعتلا مدعل (۲)

 .509/9 جاهولا مجنلا (۳)



 o ةيحضَألا باتك

0 92 
 . متغلاو ‹رقبلاو ءلبإلا نم : ةيحضألاو

 ع ع 2 ۶ و 3 ن و

 . ءىزجي هنم عذجلا نإف نأضلا الإ ءادعاصف ىلا هلك كلذ نم ءىزجي

 .حبذلا تامدقمب لصح ني

 .ًاعرش تفرع اهنأل ؛(متَعلاو «رقبلاو «لبإلا نم :ةيحضألاو) :لاق

 نع الو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع اهريغب ةيحضتلا لشن ملو

 ."”ههنع هللا يضر ةباحصلا

 هنم َعَذَجلا نإف ٌنأضلا الإ ءًادعاصف يتلا هلك كلذ نم *ىزجُي) :لاق

 .(«ىزجي

 ىلع َرْسْعَي نأ الإ ءايانثلاب اوُحَض» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."””«نأضلا نم عدلا حبذّيلف :مكردحأ

 تامدقمب لصح :لصح يذلا نأل يأ «هللا همحر دمحم مامإلا ليلد اذه )١(

 .حبذلاب قحليف «حبذلا

 امل روفلا نأ :هليلدو «فنصملا هركذي ملف :هللا همحر فسوي يبأ ليلد امأو
 دجٌو يذلا حبذلا اذه بابسأ نم ًاببس نوكي نأ نم هب تبّيعت يذلا لعفلا جرخ :عطقنا
 ۳۸۷/٠٤١. ةيانبلا .رخآ لعفب لصح ام ةلزنمب راصف «روفلا دعب

 صيخلتلا يف رجح نبا نكل ؛: 64 ةيارلا بصن يف يعليزلا اذه ّرقأ )١(

 دهع ىلع انيَّحِض :تلاق :ءامسأ نع يليهسلا هركذ ام هيلع ركعُي :لاق ٠۳۸/٤ ريبحلا

 ها .كْيِد :ب ئَّحض هنأ ةريره يبأ نعو «ليخلاب ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر

 ملسم حيحص يف نكل ءظفللا اذهب هدجأ مل :؟5/7١7 ةياردلا يف لاق (۳)

 .«نأضلا نم ةعذج اوحبذتف :مكيلع رسعي نأ الإ «ةّنسم الإ اوحبذت ال :(197)



 ©!«نأضلا نم ٌعّدَجلا ةيحضألا تمعن» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ىلع هبتشَي :نايئثلاب ْتَطِل ول ثيحب «ةميظع تناك اذإ اذهو :"اولاق

 .ديعب نم رظانلا

 .””ءاهقفلا بهذم يف «رهشأ ةتس هل تمت ام :نأضلا نم عذجلاو

 م o ےک

 .رهشأ ةعبس نبا هنأ :هللا همحر ينارفعرلا ركذو

 5 1 .٠
 o2 55 هي

 :لبإلا نمو «نّيّتتس نبا :رقبلا نمو ونس نبا :زعملا نمو ءاهنم ينثلاو
 5 و

 .نينيم سمخ نبا

 و

 .هسنج نم هنأل ؛سوماجلا :رقبلا يف لخديو

 يف لصألا يه اهنأل هك عبي :يشحولاو يلهألا نيب دولوملاو
 ر اسف اغلا لع ا ك فا

 ننس «(4۷۳۹) دمحأ دنسم «بيرغ نسح :لاقو )١544(« يذمرتلا ننس )١(
 7//7١1. ةياردلا )١401/54(« ىقهيبلا

 .خياشملا يأ (۲)

 يف ْتَدَعَطو ةت هل تمت رام :ةاشلا نم عذجلا :ةغللا لهأ دنع نأل :هب َدّيق (۳)

 ."89/ ١ 5 ةيانبلا .ةيناثلا

 عماجلا لئاسم بتر ءريبكلا يفنحلا هيقفلا مامإلا ينارفعزلا دمحأ نب نسحلا )٤(

 فشك ٠٠٠ص ةيهبلا دئاوفلا .ًابيرقت ت ه١11 ةنس يفوت ‹يحاضألا باتك هلو «ريغصلا

 .ريغصلا عماجلا حرش نمض هركذ دقو ٠٥٦۲/١ نونظلا



 ۷ ةيحضألا باتك

 تلاقو «رحنلا لبق مهدحأ تامف هيب اردنا ب ةعيبف ئرتشا اذإو
 و

 . مهأزجأ : اهوحبذف .مكنعو هنع اهوحبذا : ةثرولا

 نع زجي مل : محللا ديري ًالجر وأ «ًاينارصن ٍةتسلا كيرش ناك نإو

 . مهنم دحاو

 ءرحنلا لبق مهدحأ تامف ءاهب اوُحضْيل ةرقب ةعبس ئرتشا اذإو) :لاق

 .مهأزجأ :اهوحبذف «مكنعو هنع اهوحبذا :"”ةثرولا تلاقو

 نع ٍزْجُي مل :محللا ديري الجر وأ ءًاينارصن ةتسلا كيرش ناك نإو
 .(مهنم دحاو

 نأ :””هطزش نم ْنكل ءةعبس نع زوجت ةرقبلا نأ :"”قرفلا ةجوو

 ةعتملاو نارِقلاو ةيحضألاك ءاهئاهج تفلتخا نإو ةبرقلا لكلا ُدصَق نوكي
 هجولا يف طرشلا اذه جو دقو «ةبرقلا وهو ءدوصقملا داحتال ؛“اندنع
 ةالصلا هيلع يبنلا نأ ئرت الأ ةيرق تقرع نيغلا نع ةيبضتلا نآل ؛لوألا

 لبق نم انيور ام ئلع « هنأ نع ئَّحض مالسلاو

 .اهلهأ نم سيل ينارصنلا نأل ؛يناثلا هجولا يف دَّجوي ملو

 .ههجوو :خسُت يفو «نيتلأسملا نيب يأ )۲(

 .زاوجلا اذه طش نم يأ (۳)

 رضي ال كلذ نإف (4)

 .ةيحضألا يف ًابيرق مدقت (0)



 ةيِحنضألا باتك ۸

 . مهئزجت ال : ةثرولا نذإ ريغب نوقابلا اهحبذف «مهنم دحاو تام ولو
 3 7 7 و

 .رِخَدَيو « ءارقفلاو ءاينغألا معطيو «ةيحضألا محل نم لكأيو

 .اهيفاني :محللا دصَق اذكو

 عقي مل :ةبرقلا قح يف أزجتت ال ةقارإلاو ءةبرق ضعبلا عقي مل اذإو
 ."”زاوجلا عنتماف «ةبرق ًاضيأ لكلا

 “کد يذلا اذهو

 ريغ نع زوجي الف «فالتإلاب ربت هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع

 .تيملا نع قاتعإلاك

 1 و

 ةياور وهو .زوجي ال نأ :سايقلاو «ناسحتسا :

 و و و و

 ؛قاتعإلا فالخب «قدصتلاك «تيملا نع عقت دق ةبرقلا :لوقن انكل

 .تيملا ىلع ءالولا مازلإ هيف نأل
5 5 5 7 59 01 001 5-1 1 2 8« 

 .ةبرق هنأ ايب امل ؛زاج :ٍرللو مآ وأ «ةثرولا يف ريغص نع اهوحبذ ولف

 ال :ةثرولا نذإ ريغب نوقابلا اهحبذف «مهنم لحاو تام ولو) :لاق
 و 2 2 م و و 5 5

 «ةثرولا نم نذإلا دجو مدقت اميفو «ةبرق اهضعب عقي مل هنأل ؛(مهئزجت

 .ةبرق ناكف

 [: ةيحضألاب لعقي ام]
5 4 04 7 3 

 .(رِخدَيو «ءارقفلاو ءاينغألا معطيو «ةيحضألا محل نم لكأيو) :لاق

 .ةيحضألا زاوج يأ )١(

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (؟)



 ۳4 ةيجنضألا باتك

2 0 22 - 2 

 . ثلثلا نع ةقدصلا صقني ال نأ بحتسيو

 ہا

 .تيبلا ىف لّمعتسُت َةلآ هنم لمعي وأ ءاهدّلجب قدصتيو

 .هئاقب عم «تيبلا يف هنّيعب عفتني ام هب يرتشي نأب سأب الو

 .يحاضألا موحل لكأ نع مكتيهن تنك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«اورِخداو ءاهنم اولکف

 .ًاينغ هّلِكُْي نأ زاج :ئنغ وهو هّلْكَأ زاج ئتمو

 تاهجلا نأل ؛(ثْلْثلا نع ةقدصلا ّصِقَنُي ال نأ ٌبَحسُيو) :لاق

 أوُمِعطَأَو » :ئلاعت هلوقل ؛ٌماعطإلاو ءانيور امل ؛ٌراخٌّدالاو «لكألا :ثالث

 .ًاثالثأ ””اهيلع مسقناف «٠۳/جحلا .4 "كميل لآ

 اا هنأل ؛(اهدّلجب قدصتيو) :لاق

 «لابرغلاو .بارجلاو هعْطتلاك ء(تيبلا يف لمعت ةلآ هنم لمعي وأ)
 .مرحم ريغ هب عافتنالا نأل ءاهوحنو

 «(هئاقب عم «تيبلا يف هنّيعب عفتتي ام هب يرتشي نأب سأب الو) :لاق
 .لدبملا مكح :لدبلل نأل ؛انركذ ام لثم كلذو ءًاناسحتسا ر 033 و 2

 .(ةهه569) يراخبلا حيحص يف هانعمبو 0( ملسم حيحص )غ5(

 ةيانبلا .لئاسلا وهف :عناقلا امأو «لأسي الو لاؤسلل ضّرعتي يذلا وه :ٌرتعملا (۲)
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 .ماعطإلاو راخدلاو لكألا يهو «ةثالثلا ءايشألا هذه ىلع يأ (؟)



 ةيحضألا باتک )6

 .ةيحضألا نم راّرحلا ةرجأ ىطعُي الو

 ؛”ريزابألاو «لّحلاك «هكالهتسا دعب الإ هب عفتني ال ام هب يرتشي الو
 .مهاردلاب عيبلاب ًارابتعا

 يف دلجلا ةلزنمب محللاو «لّومتلا ِدْصَق ىلع فرصت هنأ :هيف ئنعملاو
 دعب الإ هب عفتني ال امب وأ «مهاردلاب محللا وأ دلجلا عاب ولف «حيحصلا

Eنأل  iTهلدب . ` 

 : ")هل ةيحضأ الف : هتيحضأ دلج عاب نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلرقو

 .ميلستلا ىلع ةردقلاو «كلملا مايقل ؛ٌرئاجف :عيبلا امأ «عيبلا ةيهارك ليفي

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةيحضألا نم راّزجلا ةرجأ ىطعي الو) :لاق

 ٍطْعُت الو «'"اهياطخو "'اهلالجب قّدصت» :هنع هلل نا يلعل مالسلاو
 .””«ًائيش اهنم رآّزجلا رجأ

 .عيبلا ئنعم يف هنأل ءاضيأ عيبلا نع يهن :هنع يهنلاو

 يفو 2191/١5 ةيانبلا .رزب :عمج وهو «رازبأ :عمج يهو «لباوتلا يهو )١(

 .ةراحلا ةيودألا :ريزابألا :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح

 .۲۱۸/۲ ةياردلا )١19771(« يقهيبلا ننس ءهححصو «(7579) كردتسملا ()

 .هلمجيو «هنوصيو ء«دربلا هيقي «ناسنإلا بوثك :ةبادلا و «لج :عمج (۳)

 .(لج) رينملا حابصملاو «برعلا ناسل رظني

 .اهمّطُم :خسُت يفو «مامزلا يأ (5)

 ظفلبو «(۱۳۱۸) ملسم حيحص «(۱۷۱۷) يراخبلا حيحص يف هانعمب (5)

 )١٠١(. راثآلا لكشم حرش يف :فلؤملا



 ا ةيحضألا باتك

 .اهحبذي نأ لبق هب عفتتيو « هتيحضأ فوص رح نأ هركبو

 . حبلا نسحي د ناك نإ هديب هتيحضأ م حبذي نأ لضفألاو

 . يباتكلا اهَحبذي نأ هركُيو

 هال اهب نأ لبق هب عفتيو «هتيحضأ فوص وجي نأ هركيو) :لاق
 ةبرقلا تميقأ هنأل ؛حبذلا دعب ام فالخب ءاهئازجأ عيمجب ةبرقلا ةماقإ مزتلا
 ا يق انك اهب

 .فوصلا يف امك «هب عفتنيف ءاهّتبل بّلحَي نأ هركُيو

 .(مْبَدلا نسحب ناك نإ هديب هتيحضأ حبذي نأ لضفألاو) :لاق

 .هريغب َنيعتسي نأ لضفألاف :هُئسحُي ال ناك نإو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛هسفنب اهَدَهشَي نأ ""يغبني :هريغب ناعتسا اذإو

 كل رفعي هنإف ‹كتيحضأ يدهشاف يموق» 0 يضر ةمطافل لاو

 .«بنذ لك اهيدد نم ٍةرْطَ لوأب

 نم سيل وهو «ةبرق وه لمع هنأل ؛(يباتكلا اهحبذي نأ هركُيو) :لاق
 .اهلهأ

 .يغبنيو :لدب .بحتسيو :هلوقب ۷۹/٩ عئانصلا عئادب يف رّبعو )١(

 ريبكلا مجعملا 0777/4 مكاحلل كردتسملا ء(۷٤۹) يناربطلل ءاعدلا (0)
 ةيارلا بصنو 2١57/5 ريبحلا صيخلتلا رظنيو )۲٠٠۹(« طسوألاو «(70)

 لاق نکل «هفعض ديفي لیوط مالك هيفو «ةفلتخم ظافلأبو «قرط ةدع هلو ,:أ4
 .انخياشم ضعب هنّسح :ًاقرط هل ركذ نأ دعب ١95/7 بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا



 ةيحضأألا باتك ۲

 أزجأ :رخآلا ةيحضأ امهنم ٍدحاو لك حذف «نالجر َطَلغ اذإو

 هتبانإب تميقأ ةبرقلاو «ةاكذلا لهأ نم هنأل ؛زاج :َمَبَدف «هرَمَأ ولو

 .هتينو

 .ًاداسفإ ناكف «ةاكذلا لهأ نم سيل هنأل ؛يسوجملا مَآ اذإ ام فالخب

 “ازجأ :رخآلا ةيحضأ امهنم ٍدحاو لك حذف «نالجر طَلغ اذإو) :لاق

 ناخش اگه و الع ناش الو ام

 وهو «كلذ هل ليال :هنذإ ريغب هريغ ةيحضأ حبه نم نأ :اذه لصأو

 َرفز لوق وهو «سايقلا يف «ةيحضألا نع هئزجي الو ءاهتميقل نماض

 .هللا همحر

 .انلوق وهو «حباذلا ىلع نامض الو زوجي :ناسحتسالا يفو

 ةاش بذ اذإ امك «ٌنمضَيف «هرمأ ريغب هريغ ةاش حب هنأ :سايقلا هجو

 .باّصقلا اهارتشا

 ئتح «ةيحضألل اهتّيعتل ؛حبذلل تتّيعت "اهنأ :ناسحتسالا هجو

 .رحنلا مايأ يف اهنّيعب اهب يحضي نأ هيلع بجو

 .زاج :ئرخأ يفو «"ىزجأ : خس يفو (۱)

 1١65/"5٠1. ةيانبلا .ةيحضألل ةارتشملا ةاشلا يأ (۲)



 ۳ ةيحضألا باتك

 و 6 و و و هوو و ا. وأو هه هو واو واوا و واو وأو و. هواه و و و. اه وه واو و و و اهو و واو و ههه

 ذم نک م لكي ايهم تالار م غ ا لد ذأ هركو
 نع رجعي هاسعو «مايألا هذه ّيِضُمِب توفت اهنأل ؛ةلالد هل ًانذآ «حبذلل

 .اهّلجر باّصقلا دش ةاش حب اذإ امك راصف «ضراوعب اهتماقإ

 «حبذلا دهشي وأ «هسفنب اهحبذي نأ وهو «بحتسم ٌرمأ هئوفي :ليق نإف

 .هب ئضري الف

 «هنيع امل تي هثروريص :نارخآ نابحتسم هب 0 ا :انلق

 .هيضتريف يع هك

 :يهو «ةيناسحتسا لئاسم سنجلا اذه نم هللا مهمحر انئاملعلو

 «ترسكناف ا ؛هتطنح نحط وأ «هريغ محل خبط نم نأ

 ااف نوكي :كلاملا رمأ ريغب كلذ لك ‹«تبطعف «هتباد لع لمَح وأ

 بّطحلاو «نوناكلا ىلع َردِقلاو «رذقلا يف ّمحللا كلاملا عضو ولو

 «ةّرجلا عقر وأ «هيلع ةبادلا طّبرو «"قرودلا يف ةطنحلا لَعَج وأ «هتحت

 :قيرطلا يف "”طقسف «هتباد ىلع لَمَح وأ «هسفن ىلإ اهّلامأو

 .كلاملل يأ )١(

 بطق نإ ةطنخلا اهتم لزيت + نحطلا دنا ةطنحلا اهيف َنوُلعَحَي يتلا ولدلا وه (5)
 5٠0/15. ةيانبلا .ْئَحَرلا

 .قيرطلا يف ةبادلا رهظ نم لومحملا طقسف يأ (۳)



 ةيِحضأْلا باتك 655

 م6 6٠و هاو او د. و دو اواو عا. و و دود. و ده دودو و وأو ولو هوو GOGO و اواو واو هواه واه ده اه اوله

 ىلع هناعأ وأ ءاهّتَحّطف ةبادلا قاس وأ ءهَّخَبَطو “هيف رانلا وه دقوأف

 ال :تبطعف ءطّقس ام هتباد ئلع لمح وأ ءامهنيب اميف ترسكناف «ةرجلا عفر

 .ةلالد:نذإلا دوج رل «ًاناستحتسا اهلك روصلا هذه ىف انمانغ كوكي

 امهنم ردحاو لك َحَبَد :«”باتكلا» ةلأسم يف لوقنف ءاذه تبث اذإ
 ئتاتيو ءاهنیعب هللا همحر رفز ةيفالخ يهف :احيرص هنذإ ريغب هريغ ةيحضأ 5 : ا 0

 رم ای ناو نك هايف ءا دد اک الا و تالاا

 .ةلالد لعف اميف هليكو هنأل ؛ هبحاص هُتمِضْي الو «هبحاص
 و 8 0 ه لر و ا 02

 ؛امهئزجیو «هّبحاص امهنم ٍدحاو لك للحیلف :اَمِلَع مث ءالكأ دق اناك نإف

 .زوجي :ءادتبالا ىف همعطأ ول هنأل

 .ءاهتنالا ىف هگلحپ نأ هل اذكف :ًاينغ ناك نإو
07 5 8 9 

 مث «هوحل ةميق هبحاص نمضي نأ امهنم ٍدحاو لكلف :احاشت نإو

 هّئيحضأ عاب ول امك راصف «محللا نع لدب اهنأل ؛ةميقلا كلتب قدصتي

 محل فلتأ نمو «هل محللا ناك :هبحاص نع ْتعقو امل ةيحضتلا نأل اذهو

 .هانركذ ام هيف مكحلا ناك :هريغ ةيحضأ

 3 # هع
 .بّنرم ٌرشنو فل اذه )١(



 0 ةيحضألا باتك

 2 7 هاب يوه ا ان جلل هلا ىف 8 0 ت

 . هتيحضأ نع زاجو ءاهتميق يف نمص : اهب ' حضف «ةاش بصع نمو

 نع زاجو ءاهتميق َنِمّض :اهب ْئَّحِضف «ةاش بَصَع نّمو) :لاق

 .بصخلا قباسب اهَكَلَم هنأل ؛ (هتيحضأ

 ملف «حبذلاب ""اهُئمضي هنأل ؛ "اهب ئَّحضف «ةاش َعدوُأ ول ام فالخب

 .باوصلاب ملعأ هللاو «حبذلا دعب الإ “هل كلملا تبثي

 د6 f داع 16 اع

 .هئزجت ال ثيح (؟١)

 «ةيادهلا خست ةيقب يف ءاجو «ةاشلل دوعي ريمضلاو ءهالا 4 ةخسن يف اذكه (۲)
 .هنمضي :حورشلا عم ةنّمضملاو ةدرفملا ةيادهلا تاعبط يفو



 ةيهاركلا باتك 15

 هو هو و و و و ا. د. او هو هه هو واو ده اه هوو هاه هه هه هه واهو هه هو دو اواو ه واه @

 ةيهاركلا باتك

 رلمحم نع يورملاو «هوركملا ونعم يف "اومّلكت :هنع هللا يضر لاق

 مل :ًاعطاق اصن هيف دجي مل امل هنأ الإ «ٌمارح :ووركم لک نأ :اصن هللا همحر
 .مارحلا لقفل هيلع قلطي

 ."”برقأ مارحلا ىلإ هنأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 :اهنم لوصف ئلع لمتشي "وهو

 .ةيفنحلا ءاملع يأ )١(

 :هحرش يف صنلا تيأر دقو  ةعيرشلا جات نع 509/١5 ةيانبلا يف لقن (۲)

 يبأل لاق فسوي ابأ نأ طوسبملا يف ركذ هنأل ؛ةذاش ٌةياور هذه :لاق - ةيافكلا ةياهن

 .ها .ميرحتلا :لاق ؟هيف كيأر امف ءههركأ :ءيش يف تلق اذإ :ةفينح

 ىلإ ةهبشلا :فسوي وبأ لاق :قئاقحلا نع لقن امك «طيحملا نع هلثم ينيعلا لقنو

 .ها .برقأ مارحلا

 وه :فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق نع ١8/6 ةيدنهلا ئواتفلا يف لاق :تلق

 ها .مراكملا يبأ حرش يف اذكه .راتخملا

 .ةيهاركلا باتك يأ (۳)



 ۷ برشلاو لكألا يف لصف

 لصف

 برشلاو لكألا يف

 دمحمو فسوي وبأ لاقو ءلبإلا لاوبأو ءاهثابلأو :نّيألا موحل هركُذ

 . لبإلا لاوبأب سأب ال : هللا امهمحر
 اهب سأب ال هنأ : هللا همحر فسوي يبأ لوق ليوأتو : هنع هللا يضر لاق

 . يوادتلل

 برشلاو لكألا يف لصف

 لاوبأو ءاهئابلأو 2"”نّنَألا موحل هركث :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق
 .لبإلا لاوبأب سأب ال :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو «لبإلا

 اهب سأب ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ لوق ليوأتو :هنع هللا يضر لاق

 1 .("”يوادتلل

 الف «حئابذلاو «”قالصلا باتك يف مّدقت اميف ةلمجلا هذه اني دقو

 .همكح َدَحَآف :محللا نم لوت :نبللاو ءاهديعن

 اهنبلو اهنإف «ةيشحولا رّمحلا محل فالخب ءةرامحلا يهو :ناتأ :عمج )١(
 .اهيلع نابلألا فطع ميقتسيل :رّمحلا رئاس محل ةهارك عم ركذلاب نَا صخو «نالالح

 4٠١/١4. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف فسوي يبأ نع ًاقلطم هَركَذ ذإ ءًاقلطم ال يأ (1)

 .حئابذلا باتك يفو ءرئبلا لصف يف «ةراهطلا باتك يف اهتمرح ليلد اَنيِب يأ ()



 برشلاو لكألا يف لصف €۸

 5 7 و ا
 بهذلا ةينأ ىف بيطتلاو ‹«ناهدالاو «برشلاو .لكألا زوجي الو

 . ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو

 ةينآ يف ُبّيطتلاو «ناهّدالاو «برشلاو «لكألا وجي الو) :لاق

 .(ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو بهذلا

 :ةضفلاو بهذلا ءانإ نم برشي يذلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .""”«منهج ران هنطب يف ٌرجْرَجي امنإ»

 :لاقو «هّلبقي ملف ءةضف ءانإ يف بارشب هنع هلل يضر ورخ بأ ياز
 ."”هلسو هيلع هللا لص هللا لوسر هنع اناهن

 .هانعم يف هنأل ؛هوحنو ناهّدالا يف اذكف :برشلا يف اذه تبث اذإو

 .نيفرسملاو «”نيفرْمملا معنب معنتو ‹نيكرشملا يزب بشت و

 .ميرحتلا :هدارمو «هركي :“ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 .يهنلا مومعل ؛ءاسنلاو لاجرلا هيف يوتسيو

 ا بهذلا ٍلّيمب لاحتكالاو ءةضفلاو بهذلا ِةَقَعلِمب لكألا كلذكو

 )١( ملسم حيحص :(07775) يراخبلا حيحص )۲٠٠٥(.

 )۲۰٠۹۷(. ملسمو )٥1۳۳(« يراخبلا يف هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم ءاج (1)

 يف دحلل نوزواجتملا مه :نيفرسملاو «ةمعنلا مهتغطأ نيذلا «نيغاطلا يأ (۳)
 5١7/15. ةيانبلا .ءايشألا لامعتسا

 .7777ص )٤(

 .هللا همحر دمحم مامإلا دارم يأ )2(



 4 برشلاو لكألا يف لصف

 .قيقعلاو رْوّلبلاو جاَجّرلاو صاصرلا ةينآ لامعتساب سأب الو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ضّضَقملا ءانإلا يف برشا ٌروجيو

 «ضضفملا يسركلا ىلع سولجلاو «ضّضفملا جرّسسلا ىلع ُبوكرلاو
 . ةضفلا عضوم يني ناك اذإ ضّضفملا ريرسلاو

 .انركَذ امِل ؛امهريغو ةآرولاو ءةَلحکملاک «كلذ هبشأ ام اذكو

 .(قيقعلاو "' رولبلاو جاجرلاو صاصآرلا ةينآ لامعتساب سأب الو) :لاق

 يف ةضفلاو بهذلا نعم يف هنأل ؛هركي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .""هب رخافتلا

 بهذلا ريغب ٌرخافتلا مهتداع نم ناك “ام هنأل ؛كلذك سيل :انلق

 .ةضفلاو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ' *”ضضملا ءانإلا يف ُبْرشلا زوجيو) :لاق

 «ضّضفملا يسركلا ىلع سولجلاو ءضّضفملا جرّسلا "ىلع بوكرلاو
 .(ةضفلا عضوم يقي ناك اذإ ضّضفملا ريرسلاو

 .(رولب) طيحملا سوماقلا .ْوُلب :يأ «روث :نزو ىلع زوجيو «رْوّنيم :نزو ىلع (1)
 ۷۸/١. ريبكلا يواحلا ٠٠/١ بذهملا .زاوجلا هدنع حصألاو «لوق يف )١(

 .ءايشألا هذه نم دحاو لكب يأ (")

 .ةيفان انه :ام (5)

 .ةضفلاب عّصرملا يأ ()

 ين علت ينو



 برشلاو لكألا يف لصف 0

 .٠ 6و 6. و. و و ا. و اه. واو هاهو هاف ها و هو هاه هو اوه هاو هه هاهو هاه ده اه ها و د هاو اه ده هه ههه

 .مفلا عضوم يفتي :هانعمو

 .ذخألا يف ديلا عضومو ءاذه :ليقو

 .سولجلا عضوم :جرسلاو ريرسلا يفو

 .كلذ هركي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 0 و 5 3 8 0 ۶ 2
 ىوريو «هّللا همحر ةفينح يبأ لوق عم ئوري هللا همحر دمحم لوقو

 ىسركلاو «ةضفلاو بهذلاب '"”بّبضملا ءانإلا :فالخلا اذه ْئلعو 5 2 َ» 5 4

(O e (D4 °, (0 . eوأ ٠ ةارولا ةقلحو "٠ ذحشيلاو ٠ فيسلا ىف كلذ لعج اذإ اذكو  

 .ًاضضفم وأ ًابهذم فحصملا ليج

 .ًاضضفم ناك اذإ رفثلاو «باكرلاو «ماَجْللا يف فالتخالا اذكو
 وى

 .فالخلا اذه ىلع :ةضف وأ بهذب ةباتك هيف بوثلا اذكو

 .تاّبضلاب دودشملا يأ )١(

 .فقسلا :خسُت يفو (۲)

 .دجسملا :ًاطخ خست يفو دحتسملا :خسُن يفو سيلا يأ ()
 هوركم كلذ نإف ءاهديب ةأرملا هذخأت ام ال «ةآريلا يلاوح نوكت يتلا يأ (5)

 ` 2416/15 ةيانبلا .قافتالاب
 .ةبادلا بذ تحت لعجي يذلا (0)



 ٤١ برشلاو لكألا يف لصف

 : لاقف اخل ئرتشاف ءامداخ وأ ءًايسوجم هل اریجا لسرأ نمو

 . هلكأ هعسو : : ملسم وأ «ينارصن وأ «يدوهي نم هئيرتش ثا

 الف :صْلخَي ال يذلا ُهيومتلا امأف (رصلخي اميف فالتخالا اذهو

 .عامجإلاب ءهب سأب

 «هركيف «ءازجألا عيمج لوعتسم :ءانإلا نم ءزج لوعتسم نأ :امهل
 .ةضفلاو بهذلا عضوم لمعتسا اذإ امك

 ءهركي الف «عباوتلاب ٌربتعم الو «عبات كلذ نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .صققلا يف بهذلا رامسمو «بوثلا يف ِمّلَعلاو ريرحلاب ٍةفوفكملا ةّبجلاك
 :لاقف ءامحل ئرتشاف ءًامداخ وأ ءًايسوجم هل ًاريجأ لسرأ نمو) :لاق

 .(هلكأ هيو : :ملسم وأ ا «يدوهي نم هثيرتش ذا

 هرودصل نم ”يخ هنأل ؛تالماعملا يف لوبقم رفاكلا لوق نأل

 ركل لوق لإ همام ةجاحلاو «بذكلا ةمْرُح هيف ٌدقتعي نيدو لقع نع

 .تالماعملا عوقو

 .هنم لكأي نأ هسي مل : كلذ ريغ ناك "”نإو

 .ةينآلا نم زيمتي يأ ١١(

 نإو :لاق :اذكه «لاق :ظفل ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب يف انه ءاج (۲)
 .هللا همر دمخ لاق يأ :تلق .ناك

 .ًاملسم الو ًاينارصن الو ًايدوهي سيل «يسوجم نم هتيرتشا :لاق ناك نإ يأ (۳)



t۲برشلاو لكألا يف لصف ظ  

 .يبصلاو ءةيراجلاو ءددبعلا لوق نذإلاو ةّيدهلا يف َلَبقُي نأ ٌروجبو

 كيلإ يالوم ينثعب : لجرل ةيراج تلاق اذإ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 الإ تانايّدلا رابخأ يف لبي الو «قسافلا لوق تالماعملا يف لبي
 و

 .لدعلا

 يف هّلوق لبق اَّمَل هنأل ؛ملسملاو يباتكلا ريغ ةحيبذ "ناك اذإ :“"ءانعم
 .ةمرحلا ىف لبقي نأ ئلوأ : لجلا 5 م 1 ه2 ا 0

 ءةيراجلاو ءدبعلا لوق نذِإلاو ةّيدهلا يف لبي نأ ٌروجيو) :لاق
 .ءالؤه يديأ ىلع ةداع ثحبث ايادهلا نأل ؛(ىبصلاو

 يف برضلا دنع نذإلا ىلع دوهشلا باحصتسا مهثكمي ال اذكو
 5 و 8 5 ۴ 7 5

 .جرحلا ىلإ يّدؤي :مهلوق لّبقي مل ولف «قوسلا يف ةعيابملاو «ضرألا

 كيلإ يالوم ينثعب :لجرل ةيراج تلاق اذإ :«"”ريغصلا عماجلا» يفو)
 ىلوملا ءادهإب تربخأ اذإ ام نيب قرف ال هنأل ؛(اهذخأي نأ هعيمو :ةيده

 نلف الة نا اقر

 تانايدلا رابخأ يف لبي الو «قسافلا لوق تالماعملا يف لبقيو) :لاق

 .(لدعلا الإ

 )١( ةيانبلا .كلذ ريغ ناك نإو.: هللا همحر دمحم لوق ئنعم يآ ٤۱۹/۱٤.

 ) )۲.ئرتشملا محللا يأ

 )5 )9ص 77.



 t۳ برشلاو لكألا يف لصف

 . 6 ا . هاهو ىو أو و ها. واه و و واو واو واو ده واه و هلو هاو ده واو ده OSG GGG SS هه هاه

 «سانلا سانجأ نيب اميف اهدوجو كي تالماعملا نأ :قرَقلا ةجوو

 ًالدع ءاهيف ٍدحاولا لوق لبقيف «جرحلا ىلإ يدؤي :ًادئاز ًاطرش انْطَرَش ولف

 .جرحلل اک ؛ ئثنأ وأ ًاركذ ر وأ ادق افلم ا اراك اف وأ ناك

 نأ زاجف «تالماعملا عوقو بسح “يًعوقو رثكي الف :تانايدلا امأ

 قسافلا نأل ؛لدعلا ملسملا لوق الإ اهيف لبي الف ءرطرش ةدايز اهيف طّرتشُي

 .ملسملا مزلي نأ هل سيلف «مكحلا مزتلي ال رفاكلاو «مهّنم

 الإ انرايد يف ُماقملا هّيكمُي ال َرفاكلا نأل ؛تالماعملا فالخب

 .ةرووض هيف ناكف:+"اهيف هلوق لوبق دعب الإ ةلماعملا هل اهني الو: .('”ةلماعجلاب
 5 ماو (0) م( ص ” سيل

 .ةياورلا رهاظ يف ١ روتسملا لوق ' اهيف لبقي الو

 هلآ هم ع انك هاهي هلو ليفي دنا اهر ةف يا نو
: 

 .اهدوجو :خسُت يفو )١(

 .اهب الإ نوكي ال شاعملا نأل (۲)

 .ةلماعملا يف يأ (۳)

 .تانايدلا يأ (5)

 .18/"577 ةيانبلا .هقسف الو هُتلادع رهظت ملو «هلاح مّلعُي ال يذلا وه (0)

 .روتسملا دهاشلا لوقب ءاضقلا يأ (5)



 برشلاو لكألا يف لصف ٤

 .ًالودع اوناك اذإ ةمألاو ٌرحلاو ابعلا لوق اهيف لّبقيو

2 

 دك اھ وب ج «ءاوس : یف قسافلاو وه :ةياورلا رهاظ يفو

 .يأرلا

 نال ودع اونا اذ] ةمكآلاو حلاو كلا لوف ايفا ليفيو) لاق

 .هناحجرل لوبقلاو حجار قدصلا :ةلادعلا دنع

 .ليكوتلا :اهنمو «هانركذ ام :تالماعملا نمف

 :يِضرَم ملسم هربخأ اذإ ئتح.ءءاملا ةساجنب ٌرابخإلا :تانايدلا نمو

 .مميتيو «هب ًاضوتي مل

 هنأ هيأر ٌربكأ ناك نإف. « ئرحت :ًاروتسم وأ ًاقساف ٌربخملا ناك ولو

 .هب ًاضوتي الو « مميتي :قداص

 .طوحأ ناك :مّميت مث «ءاملا قارأ نإو

 امأ «ةقارإلاب طايتحالل ئنعم الف «بذكلا لامتحا طقسي :ةلادعلا عمو

 بناج حّجرتل ؛مّميتي الو «هب ًاضوتي :بذاك هنأ هيأر ٌربكأ ناک ولو

 .يرحتلاب بذكلا

 .ءاوس ءاضقلا يف قسافلاو روتسملا يأ )١(

 .روتسملاو قسافلا يأ (۲)

 .تانايدلا يف يأ (۳)



 t00 برشلاو لكألا يف لصف

 ےک ی ےک ر

 نأب سأب الف : ءانغ وأ ابِعَل مث َدَجّوف ءماعط وأ «ةميلو ىلإ يعد نمو
 .لكأيو ءدعقتي

 .تربصف «ةرم اذهب تيلتبا : هللا همحر ةفينح وبأ لاق و 2 ها ىلإ ىن 95 5 1

 .انلق امل ؛ءوضولا دعب مّميتيف :طايتحالا يف امأف ءمكحلا باوج اذهو

 ليصافت اهيفو «كلملا لاوز هيف نكي مل اذإ ةمرحلاو نيل انو

 .«يهتنملا ةيافك» يف اهانركذ تاعيرفتو

 الف :ءانغ وأ ًابعل همن دَجَوف «ماعط وأ «"ةميلو ئلإ َيِعُد نَمو) :لاق

 .لكأيو «دعقي نأب سأب

 .(تربصف «ةرم اذهب تيلتبا :هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 بجُي مل نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هن ةوعّدلا ةباجإ نأل اذهو
 . "ساقلا ابأ ئصع دقف :ةوعّدلا

 ةبجاو ةزانجلا ةالصك «هريغ نم ٍةعدبلا نم هب تنرتقا امل اهكرتي الف
 يصب :رولقي مل نإو « مهتم :عنملا ىلع َرَدَق نإف «ةحايت اهئرّضح نإو ةماقإلا

 :مهِعْنَم ىلع ردقي ملو «ىدتقم ناک نإف «هب ۍدتقم نكي مل اذإ اذهو

 ىلع ةيصعملا باب حتقو ءنْيَدلا نيش كلذ يف نأل ؛دعقي الو «جرخَي

 : يملا

 .تانايدلا نم يأ )١(

 .فافزلاو سرعلا ماعط يأ (۲)

 )۱٤۳۲(. ملسم حيحص (۳)



 0 0 ا 50 ا
 ريصي نأ لبق ناك :« باتكلا» يف هللا همحر ةفينح يبأ نع يكحملاو

 ۶ س سو

 .هب یدتقم

 هدو :ةدئاملا ىلع كلذ ناك ولو

 .58/ ماعنألا .* َنيِمِاَقلَأ وتل َمَم يركز عب َدَعَتت الق » :لاعت هلوقل

 مل هنأل Tg وا كفيك دلع اهو

 :ةوعدلا رحمي

 ." همز دق هنأل ؛"”هيلع َّمَجَه اذإ ام فالخب

 .©بيضقلا برَضب يئغتلا ىتح مارح اهلك يهالملا نأ ئلع ةلاسملا تّلدو

 مّرحملاب :ءالتبالا نأل ؛تيلثبا :هللا همحر ةفينح يبأ لوق "اذكو
 .ملعأ ئلاعت هللاو ؛ "”نوكي

FF HE 3 3F 

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف يأ ٠١/٤۲.

 .ةتغب ءانغلاو بعللا ئتأ يأ (؟)

 .417؟/5١1 ةيانبلا .هملع مدعل ؛هيف رذعيف «هروضحب يأ (۳)

 :هنم نأو «هنايب يف لاطأ دقف 577/١5 ةيانبلا رظنيو «بصقلا : خس يفو (4)

 .ةنيعم ماغنأب ًاصعب ًاصع ّبرَض رض

 : ةفينح يبأ لوق ف اذكو يأ «ةلأسملا تلو .:هلوق ئلع فوطعم اذه (6)

 .مارح اهلك يهالملا نأ ىلع :تيلتبا

 .تيلتبا :لاقي ال حابملا يف ينعي (5)



 دال سْبألا يف لصف

 سْبْللا يف لصف
 ةه ر م ااو ىلع ةه ر

 . ءاسنلل ليو ءريرحلا سبل لاجرلل لي الو

 سلا يف لصف
 .(ءاسنلل ليو «ريرحلا سبل لاجرلل ليي الو) :لاق

 :لاقو «جابيدلاو ريرحلا نسل قع اوف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 0 ."”«ةرخآلا يف هل قالخ ال نَّم ِهّمسَبْلَي امنإ»

 و ا قم دس :ءازبقلا اا
 ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يلع مهنم «نيعمجأ مهيلع هللا

 ىلع نامارح ناذه» :لاقو بهذ ئرخألابو ءريرح هيدي ئدحإبو ّجَرَخ
 .«مهئانإل لح :ئورُيو «"'«مهئانإل ٌلالح «يتمأ روکذ

 «مالعألاك «عبرأ وأ «عباصأ ثالث ٌرادقم وهو ٌرْفَع ليلقلا نأ "لإ

 .ريرحلاب ففوفكملاو

 «نيثيدح نم قفلم هنأكو ءاذكه هدجأ مل :۲۱۸/۲ ةياردلا يف لاق )١(
 امنإ :يناثلاو )۲٠٦۷(. ملسم حيحص يف :جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال :امهدحأ

 )25١574(. ملسم حيحص يف :ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ريرحلا سبلي

 .ةددعتملا هتاياور رظنتو «حيحص نسح :لاقو )١77١(«2 يذمرتلا ننس (۲)

 .۳۸۲/۳ رابخإلاو فيرعتلا .۲۱۹/۲ ةياردلا يف ةبراقتملا اهظافلأب

 ىلع ةلأسملا هذه تعضوو ءالإ :لاق :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب ىفو (۳)

 :يدتيملا ةيادي نمااهنأ



 سْبَللا يف لصف 0۸

 .هركي : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع مونلاو ءهدّسوتي سأب الو

 .هدحو هللا همحر دمحم لوق رک (ريغصلا عماجلا» ىفو

 عضوم الإ ريرحلا سبل نع ئهن» مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل

 .مالعألا دارأ ,"”(ةعبرأ وأ ةثالث وأ « نّيعبصأ

 .””ريرحلاب ةفوفكم ةَّبْج سبلي ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع مونلاو يدس وتب ناب الو لاف

 .هركي :الاقو

 ركذي ملو «(هدحو هللا همحر دمحم لوق َرْكَذ «"”ريغصلا عماجلا» يفو

 خياشملا نم هّريغو يرودقلا هّركَذ امنإو هللا همحر فسوي يبأ لوق

 .باوبألا ىلع هقيلعتو «ريرحلا رس يف '”فالتخالا اذكو

 ."”تامومعلا :امهل

 مارح مهب ةبشتلاو «ةربابجلاو ةريماكألا يز نم هنألو

 .((190) 7059) ملسم حيحص (۱)
 )5١59((., ملسم حيحص قفز

 77١. ص فرفإ

 .هيبحاصو مامإلا نيب يأ (5)

 سبللا لمشت اهنأل ؛ريرحلا ميرحت يف اهركذ رم يتلا ثيداحألا تامومع يأ (5)

 .45 5/١5 ةيانبلا .ًاعيمج شارتفالاو دسوتلاو



 0۹ سْيللا يف لصف

 . امهدنع برحلا يف جابيدلاو ريرحلا سبب سأب الو

 "”«مجاعألا يزو مكاّيإ» :هنع هللا يضر ٌرمع لاق

 "”ريرح ةقفرم ىلع سلج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :هلو

 © ريرح ةقفرو امهنع هللا يضر سابع نب هلا رابع طاسب ئلع ناك دقو

 سلا نم ليلقلا اذكف 00 ٌحابم سوبلملا نم ليلقلا نألو
 .فرع ام ىلع «' ”اجذومن هّثوك :عماجلاو «“لامعتسالاو

 .(امهدنع برحلا يف "جابي ددلاو ريرحلا سبب سأب الو) :لاق

 سبل يف صخر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هللا همحر يبعشلا ئور امل
 ""”برحلا يف جابيدلاو ريرحلا

 يف بّيهأو «حالسلا ةّرَعَمل عفدأ هنم صِلاخلا نإف «ةرورض هيف نألو

 .هقيربل ؛ودعلا نيع

 )١( نابح نبا حيحص )٥٤٥٤(« ةيارلا بصن رظنيو 5 /777.

 .هدجأ مل 17١/7: ةياردلا يفو ءًادج بيرغ :771// 5 ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 191/١. (ممتملا ءزجلا) دعس نبا تاقبط (؟)

 شارتفالاو دّسوتلا وهو (©)

 ةرخآلا يف هل دعو ام َهَذل رادقملاو جذومنلا اذهب ملعَي لوعتسملا نأ :هب ديري )٥(
 .4 55/1١ 5 ةيانبلا ا

 تدادزا :هنزو فح املك :ريرحلاو «هتميق تدادزا :هنزو لقت املك :جابيدلا (0)
 .(ةلماشلا ط) 71/٠١ /۸ ةيانبلا .هتميق

 .۲۲۱/۲ ةياردلا يف امك «واو ٍدانسإب )١144( يدع نبال لماكلا (۷)



 سلا يف لصف ا

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هركيو

 2 57 ا وم 2# و صر ک 8

 يف زخلاو نطقلاك «ريرح ريغ هتمحلو «ريرح هادس ام سبلب سأب الو

 .هريغو برحلا
 ماع ت 7 رز

 . برحلا ىف هب ساب ال : ريرح ريغ هادسو ءاريرح هتمحل ناك امو

 .هانيور اميف لصف ال هنأل ؛؟ (هللا همحر ةفينح يبأ دنع هركيو) :لاق

 ريغ هادّسو «ٌريرح هُبمحُل يذلا وهو «طولخملاب تَعفدنا ةرورضلاو

 .ةرورضل الإ حابتسي ال روظحملاو «كلذ
 :طواطملا زله لوصف راو

 ا ر ا
 نوسبلي اوناک مهنع هللا يضر ةباحصلا نأل ؛(هريغو برحلا يف ٌرَحلاو

 ."”ريرحلاب ىّدسم زخلاو ءَّرخلا

 يف تناك هاب او ا ايون س بونلا فأل
 .ئدسلا نود ءةربتعملا

 «"ةراهظلاو ورَفلا نيب نوكي ّرَقلا بوث هركأ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .سوبلم ريغ وشحلاو «سوبلم بوثلا نأل ؛ًاسأب قلا ونشحب ئرأ ال

 ؛(برحلا يف هب سأب ال :ريرح ريغ هادّسو ار محل ناك امو لاق

 .ةرورضلل

 ص”4٠.
 ىعملألا ةينمو 1/۲ ةياردلا ىف راثآلا رظنت

)١( 

 .ةناطبلا لض (؟)



 65١ سْبللا يف لصف

 .هريغ يف هركيو

 .ةضفلاب الو «بهذلاب يّلحتلا لاجرلل وجي الو
 .ةضفلا نم فيسلا ةيلِحو «ةقطنملاو «مئاخلاب الإ

 اچ ےس

 .ةضفلاب الإ مّنْحَتي الو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .هاّنيِب ام ىلع «ةمحلل رابتعالاو ءاهيادعنال ؛(هريغ يف هركيو) :لاق

 .انيور اَمِل ؛(بهذلاب يّلحتلا لاجرلل زوجي الو) :لاق

 .هانعم ىف اهنأل ؛(ةضفلاب الو)

 ىنعمل ًاقيقحت ؛(ةضفلا نم يفيسلا ةيلِحو ةقطنولاو «متاخلاب الإ)

 فيك «دحاو سنج نم امه ْذِإ ءبهذلا نع ْتَنْغَأ ةضفلاو جذوُمَلا
 ."”ناثآ كلذ ةحابإ ىف ءاج دقو

 ىلع صن “اذهو «(ةضفلاب الإ ُمّتْخَتُي الو :«"”ريغصلا عماجلا» يفو)
 .مارح :رفصلاو «رليدحلاو ءرجحلاب متختلا نأ

 0 ر ا

 :لاقف ءرفص متاخ لجر ئلع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ئأرو

 .«مانصألا ةحئار كنم دجأ يلام»

 .ةقباسلا لبق ةحفصلا يف هانعم مدقت )١(

 .۲۲۲/۲ ةياردلا اهل رظني (؟)

 .۲۳۲ص (9)

 .ريغصلا عماجلا يف روكذملا اذه يأ )٤(

 )٥( دمحأ دنسم «(1780) يذمرتلا ننس «(477) دواد يبأ ننس )77:055(«
 (ناسحإلا) نابح نبا حيحص )٥٤۸۸(« .دهاوشو قرط ثيدحللو



 هاو او و م. وو و. واو و هو وأو ده هه و او دو هه. هاه واو وه. هاو دوه هلو هوه اه اه هه هه هو ¢ ههه

 .©”«رانلا لهأ ةيلح كيلع ئرأ يل ام» :لاقف «رلیدح ا ئأرو

 سيل هنأل ؛"”بُشَي :هل لاقي يذلا َرجحلا يف قلطأ نم "”سانلا نمو

 .رجحلا لقث هل سيل ذإ ِرَجَحِب

 هميرحت ىلع ا :(“باتكلا» يف باوجلا قالطإو

 .انيور اَمِل ؛مارح : لاجرلا ىلع بهذلاب مّتختلاو

 و و ا اور ف

 .©بهذلاب مّتختلا

 ٤ "”جذومنلا وأ « مْنَحلا ةو ةحابإلاو « ميرحتلا هيف لصألا نألو

 فلا «ٰیندالاب تعفدنا دقو

 ىتح «صقلاب َربتعم الو ءاهب متاخلا ماَوَق نأل ؛ةربتعملا يه :ةقلحلاو

 .رجح نم نوكي نأ زوجي

 ةقباسلا ةيشاحلا رظني )١(

 نم متاخلا لامعتسا زوج نم يسخرسلا نيدلا سمشك «ءاملعلا نمو يأ (۲)

 4094/1١45. ةيانبلا .مشي :هل لاقيو «بشَي :هل لاقي يذلا رجحلا

 ةيشاح .رضخأ رجح وهو 2409/١5 ةيانبلا يف كلذكو .مشي :خسُت يفو (۳)

 .ه۷ ٤۲ ةخسن

 . ٤٠٠/٠١ ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ (5)

 (VA) ملسم حيحص )0(

 45١. ص ًادج ًابيرق هانعم مدقت ()



 1 سلا يف لصف

 .صقلا ٍرَجَح يف لَمجُي بهذلا راّمسوب َسأب الو
 م٠6 0 3-3 5 ل 0 و 2و

 همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو « ةضفلاب دَشُنو «بهذلاب نانسألا دشن الو

 .ًاضيأ بهذلاب سأب ال : هللا همحر دمحم لاقو هللا

 .نهقح يف نيز هنأل ؛ناوُسنلا فالخب «هفك نطاب ىلإ صفلا لعجيو 4 4 & 7 2 00

 :امهريغ امأو ءمْتَحلا ىلإ هتجاحل ؛ناطلسلاو يضاقلا ُمَّتْحَتَي امنإو
 .هيلإ ةجاحلا مدعل ؛هكرتي نأ لضفألاف

 يف يأ «(صقلا ")رجح يف لعجُي بهذلا راّمسيب ساب الو) :لاق

 .هل ًاسبال دعي الف «بوثلا يف مّلَعلاك «عبات هنأل ؛هبقث

 يبأ دنع اذهو «ةضفلاب شو «بهذلاب نانسألا دشت الو) :لاق
 .(ًاضيأ بهذلاب سأب ال :هللا همحر دمحم لاقو «هللا همحر ةفينح

0 0 ٠ 1 

 موي ٠ هفنأ بيصأ هنع هللا يضر ينانكلا دعسأ نب ةجفرع نأ : امهل 7 “شا 2 ° “اکل a نإ ,(
 2 00 20001 0 7 0 سر

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هرم «نتْنأف «ةضف نم انبأ دخت ,7بالكلا

 مضب :لاقف ٤1٤/١١ ةيانبلا يف هيلع رصتقا ام اذهو ءرخَج :خسُن يفو )١(

 :باوصلا لعجف (رحج) ١7١/١ برغملا بحاص امأ «ةلمهملا ءاحلا نوكسو «ميجلا

 ها .انه اه قئال ريغ وهو «عوبريلا وأ ةيحلا وأ بضلل وه رجلا نأو «صَقلا َرَجَح
 .هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأل يأ (۲)

 .عطق يأ (۳)

 ةعقو هيف تناك «ةرصبلاو ةفوكلا نيب داو :ماللا فيفختو «فاكلا مضب (5)
, 

 . ٤11/١٤ ةياثبلا .برعلل ةميظع



 سلا يف لصف 15

 .ريرحلاو بهذلا نايبصلا نم ٌروكذلا سَبلي نأ هركيو
 ی وس وإ 3 و 0 .- ٠

 .قرعلا اهب حّسميف «لمحُت يتلا ةقرخلا هركُذو

4 ۶ 

 ."”بهذ نم افنأ ذختي ناب
 و و - 1 1

 «ةرورضلل ةحابإلاو «ميرحتلا هيف لصألا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ميرحتلا ىلع بهذلا يقبف «ئندألا "يهو «ةضفلاب تعفدنا دقو

 .نتنأ ثيح وو فنألا یف عفدنت مل ر اميف ةرورضلاو

 نأل ؛(ريرحلاو بهذلا نايبصلا نم ٌروكذلا سيلي نأ هركيو) :لاق

 رمخلاك «سابلإلا ْمرَح :سبللا ٌمْرَحَو «روكذلا قَح يف تبث امل ميرحتلا
WMدريس  MAوعيش هوس  

 .اهيقس مرح :اهبرش مرح امل
 ربجت عون هنأل ؛(قرَعلا اهب حسميف «لَمحُت يتلا ةقرخلا هركتو) :لاق رس ا و 3

 .ربکتو
eS2 ور و  (oJاهب طَحتمي وأ "٠ ءوضولا اهب حسمي يتلا ةقرخلا اذكو ميسم ع . 

 اذإ هركي امنإو «حيحصلا وهو «هركي ال :ةجاح نع ناك اذإ :ليقو
 4 ه0 2

 . سولجلا يف عبرتلاك راصو «ربجتو ربكت نع ناك

 .نسح ثيدح :لاقو «(۱۷۷۰) يذمرتلا ننس «(4777) دواد يبأ ننس )١(

 .وهو :خسُن يفو (1)

 .لوهجملاب .يور :خسُن يف تطبضو «هل ليلدك هللا همحر دمحم مامإلا يأ (؟)

 .بهذلا نود يأ )٤(

 .ءوضولا ءام يأ (0)

 .454/ 15 ةيانبلا .هركي الف :ةجاحلل ناك نإو «هركيف :ًاربكت هلعفي ناك نإف (1)



 0 سْبَللا يف لصف

 .ةجاحلل طيخلا هيئاخ وأ «هيبصأ يف َلُجَرلا بري نأب سأب الو

 «(ةجاحلل طيخلا هيّئاخ وأ .هعبصأ يف لُجَرلا طيري نأب سأب الو) :لاق
 م ل 21١ ے sii أ و
 .ةميئرلاو ٠ مكرلا :كلذ ئمسيو

 : "”ههلئاق لاق e ناکو
e Eك ( 

 مترلا داقعتو يصوت ام ةرثك مهب َتْمِه نإ مويلا كّتعفني ال

 .””كلذب هباحصأ ضعب ا هيل تنل ذأ يو دقو

 .ةركذتلل عبصألا ىلع دقعي يذلا طيخلا وهو «ةمّكَر :عمج :ءاتلا حتفب )١(

 «قاحسإ نب بوقعي :هلعل :تلق .419/14 ةيانبلا يف امك «تيكسلا نبا وه (۲)
 .ه۲ ٤٤ت «تافلؤملا بحاص «ريهشلا مامإلا

 .تممه :يورو )۳(

 e «ةرجش :متّرلا :تيكسلا نبا لاق ٤۷٠/٠١: ةيانبلا يف ينيعلا لاق (4)

 ضعب دقعف «ةرجشلا هذه لإ َدَمَع :ًارفس دارأ اذإ لجرلا ناك :لاق مث «تيبلا اذه

 «يتأرما يّنْحَت مل :لاق :ةلاحلا كلت ىلع هباصأو «هرفس نم َعَجَّر نإف «ضعبب اهناصغأ

 .يلهأ ينئئاخ :لاق :لحنا دق هباصأ نإو

 ةماقإو ءاهب كّئيصو كئوخت نأ َكتأرما َتْمِه نإ ٌمويلا كّلعفني له :تيبلا ئنعمو
 ةناضتخاب كهأ رشا هلالفاعتو «اهظفحتي نم

 ثيدح نم ىلعي وبأ جرخأ امنإو ءاذكه هدجأ مل ۲۲٤/۲: ةياردلا يف لاق )٥(

 نأ ةجاحلا نم قفشأ اذإ ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ناك» :امهنع هللا يضر رمع نبا

 وهو :ئلعألا دبع نب ملاس :هدانسإ يفو ««اهركذيل ًاطيخ هعبصأ يف طبر :اهاسني

 .ًاضيأ مالك اهيفو «ةفلتخم قرطب ئرخأ ثيداحأ هانعمب رجح نبا ركذ مث «كورتم



 دنع ٌركذتلا وهو ‹حيحصلا ضَرَعلا نم هيف امل ؟ ثّبعب سبيل هنألو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نايسنلا

 دع دز د د



1V لصف 

0 7 

 لصف

 سملاو «رّظّتلاو ءءطولا ىف
 53 ١ 34 2 ١ 2 7 ا. 5 0.

 .اهيفكو اههجو ىلإ الإ ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظني نأ زوجي الو

 لصف

 ّسملاو ءرَّظّنلاو ءءطولا ىف
 هَ و 7 3 7
 ؛(اهّيفكو اههجو ىلإ الإ ةيبنجألا ىلإ لجرلا َرظني نأ زوجي الو) :لاق

 ."١/رونلا .4 اَهَئِمَرَهَظ ام الإ نهر تیبا ل :ئلاعت هلوقل
 «مئاخلاو لخكلا :اهنم ٌرّهظ ام :مهنع هللا يضر سابع نباو يلع لاق 0 ومى ا 2 2 »

 ةنيرلا نم دارملا نأ امك :ننكلاو هجرلا رهو «انيكفوم .:ذارغلاو

 .اهعضاوم :ةروكذملا

 عم ةلماعملا ىلإ اهتجاحل ؛ةرورض ًفكلاو هجولا ءادبإ يف ّنألو
 .كلذ َريغو «ءاطعإو ًاذخأ ءلاجرلا

 .اهَدَق ىلإ ٌرظنلا حابي ال هنأ ئلع صيصنت اذهو

 .ةرورضلا ضعب هيف نأل ؛حابي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 دق هنأل ؛ًاضيأ اهعارذ ىلإ ٌرظنلا حابُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 داع اهن ویب

 )١( ةيانبلا .خبطلاو رّبَحلل اهسفن ترآ اذإ ًاصوصخ ٤۷١/٠١.



 سملاو ءرَظّنلاو ءءطولا يف ۸

 .ةجاحل الإ اههجو ئلإ ٌرظني ال : ةوهشلا نمأي ال ناك نإف
 2 و ما 5 ها“ كك

 .ةوهشلا نمأي ناك نإو اهيفك الو اههجو َسَمَي نأ هل لِحَي الو

 .(ةجاحل الإ اههجو لإ ٌرظني ال :ةوهشلا نمأي ال ناك نإف) :لاق

 نع ٍةيبنجأ ٍةأرما نيماحم ىلإ َرَظَن نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ١ ."'«ةمايقلا موي كّْنآلا هْيكيع يف بص :ٍةوهش

 .مّرحملا نع ًاررحت ؛ةجاح ريغ نم ظني مل :ةوهشلا فاح اذإف

 اذإ امك «ءاهتشالا يف كش اذإ حابي ال هنأ ارق لذ AE :هلوقو

 .كلذ هيأر ربكأ ناك وأ َمِلَع

NDمايقل ؛(ةوهشلا رمي ناك نإو اهْيَقك الو  

 .ىولبلاو ةرورضلا مادعناو «مّرَحملا

 .ىولب هيف نأل ؟ رظنلا فالخب

 اهنم سيل ٍةأرما فك سَم نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوق : مّرحملاو

 ةياردلا يف رجح نبا لاقو «بيرغ 15٠/5: ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق )١(

 ثيداحأ تدرو دقو 2١41/١١ ةيانبلا يف ينيعلا كلذكو «هدجأ مل 5

 بيغرتلا يف رظنت ءامهريغو نيحيحصلا يف ةيبنجألا ىلإ رظنلا نع يهنلا يف ةحيحص
 ۷۷/١. ريثألا نبال ةياهنلا .صاصرلا وه :نونلا مضب :كثآلاو ٠۳٤/١ بيهرتلاو

 .هدجأ مل :770/؟ ةياردلا يف لاقو «بيرغ ۲٠١/٤: ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبثي مل : 47/ا//5١ ةيانبلا يفو



 ۹ سملاو ءرظّنلاو .ءطولا يف

 ءادأ دارأ اذإ دهاشللو ءاهيلع ّمكحَي نأ دارأ اذإ يضاقلل ٌروجيو

 . يهتشي نأ فاخ نإو اههجو ىلإ رظنلا : اهيلع ةداهشلا

 0 تناك اذإ اذهو ١

 ؛اهدي سمو ءاهتحفاصمب سأب الف :ئهَتْشُت ال ًازوجع تناك اذإ امأ

 .ةنتفلا فوخ مادعنال

 ناك يتلا لئابقلا ضعب لخدي ناك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ يور دقو
 ."”زئاجعلا حفاصي ناكو «مهيف اض رم

 تناكو «هَضّرمّثل ازوجع رجأتسا امهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبعو
 5 يِلفتو "هيلجر ٌروعَت

 .انلق امل ؛اهيلعو هسفن ئلع نمي ًاخيش ناك اذإ اذكو

 ةف نيرا نمف املا افا لو ذل الغ اب ناك نف

 .ةنتفلا بفوخ مدعل ؛اهيلإ ٌرظنلاو ءاهّسَم حابب :ىهتشُت ال تناك اذإ ةريغصلاو

 دارأ اذإ دهاشللو ءاهيلع مكحُي نأ دارأ اذإ يضاقلل ٌروجيو) :لاق

 «يهتشي نأ فاخ نإو اههجو ئلإ ٌرظنلا :اهيلع ٍةداهشلا ادا

 ءهدجأ مل ۲۲٠/۲: ةياردلا يفو «بيرغ ۲٤٠/٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 .۳۷۲/۳ رابخإلاو فيرعتلاو « 478/١ 5 ةيانبلا يف كلذكو

 ."86/7" ريثألا نبال ةياهنلا .ديلاب سّبكلاو رصَعلا :رّمَّخلا (۲)

 .هدجأ مل ۲۲٠/۲: ةياردلا يفو «بيرغ :7 5٠/85 ةيارلا بصن يف لاق ()

 = ۱۷/١« قئاقحلا نييبت يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ءادأ :ظفلو (4)



 لا ءرظّنلاو .ءطولا يف ۷

 .اهنم ضرملا عضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل ٌروجيو

 .ةداهشلا ءادأو ءءاضقلا ةطساوب سانلا قوقح ءايحإ ىلإ ةجاحلل

 ؛ةوهشلا ءاضق ال ءاهيلع مكحلا وأ «ةداهشلا ءادأ هب دصقي نأ يغبني نكلو

 .حيبقلا دصق وهو «هنع ٌدرحتلا هْنِكِمُي اًمع ًاررحت

 ال هنأ حصألاو «حابُي :ليق :ئهتشا اذإ ةداهشلا لّمحتل ٌرظنلا امأو
 .ءادألا ةلاح فالخب ور الف « ىهتشي ال نم دجوي هنأل ؟ حابي

 هنأ ْمِلَع نإو اهيلإ رظني ناب ساب الف :ةأرما جّوزتي نأ دارأ نمو
 مدؤي نأ ئرحأ هنإف ءاهرصبأ» :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهيهتشي

OEE 

 و ه4 و 5

 .ةوهشلا ءاضق ال «ةّئسلا ةماقإ هدوصقم نألو

 .ةرورضلل ؛(اهنم ضرملا عضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل زوجيو) و ٠ ٠ ٠ ند 2 ٠ ٠

 .لهسأ سنجلا ىلإ سنجلا رَظَن نأل ؛ "”اهتاوادم ةأرما ملعي نأ يغبنيو

 هنأ حيرصت ليلق دعب ةيادهلا يف فنصملا مالك يف نكلو «ةيادهلل ةيطخلا خسنلا نود

 .ءادأ :ديق دكؤي امم «ئهتشا اذإ ةداهشلا لمحتل رظنلا حابي ال

 هيف ةلأسملا ثيح «يدنع يه يتلا يرودقلا خست تعجار دقف ءرثكأ دكأتللو

 .لاحلاب ملعأ هللاو «ءادأ :ظفل دجأ ملف «ةطوطخملاو ةعوبطملا هحورش تعجار امك

 48١/1١. 5 ةيانبلا .اهئادأل ُنّيعتم وهو «لّمحتلاب ةنامألا هذه مزتلا هنأل )١(

 .(1850) هجام نبا ننس «نسح ثيدح :لاقو )١١41(« يذمرتلا ننس (۲)

 رئاس يف ضرملا ناك أذإ امأ :هلوقب 094/7 ةرينلا ةرهوجلا بحاص لّصفو (۳)

 = .ةرورض عضوم هنأل ؛ءاودلا دنع هيلإ ٌرظنلا هل زوجي هنإف :جرفلا ريغ ءاهندب



 ۷۱ سملاو ءرَظّنلاو ءءطولا يف

 ه ا ه هاو و و هاو ها ه واو و هو ده ده هاه هلو هوه هده هه .٠ واه هه هواه د ه هاو هده اه واه هاه

 «رظني مث ؛ ضرحلا مضوم ئوس اهنم وضع لك ٌرّتسي :اوردقي مل نإف
 راصو ءاهرذقب ردقتي :ةرورضلاب تبث ام نأل ؛ عاطتسا ام هرصب 9 فيو
 .ناتخلاو ,2”ةضف فاخلاو «ةلباقلا رظنك

 هنأل ؛لُجّرلا نم "ناقتحالا عضوم لإ ُرظنلا لجرلل زوجي اذكو
 و ادم

4 . )0( 

 ضرملل زوجيو

 هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع يور ام ٰیلع «* شحافلا لازهلل اذكو
 و

 .ضرملا ةرامأ

 ةأرما اودجي مل ناف ءاهيوادُت ةأرما ملعب نأ يغبنيف :جرفلا عضوم يف ناك نإو

 لك اهنم اورّتَس :لمصي ١ عجو وأ «ءالب اهبيصُي وأ «كّلهَت نأ اهيلع اوفاخو ءاهيوادُت

 نم الإ عاطتسا ام هرصب ضغيو «لجرلا اهيوادي مث «ةلعلا هيف يذلا عضوملا الإ ءيش
 ها .حرجلا عضوم

 :نأ رهاظلاو :هلوقب هعبنأو «هل ًادمتعم ۳۷/١ نيدباع نبا ةرهوجلا مالك لقنو
 ها .بوجولل انه :يغبني

 .ةناّتخلا :خسُت يفو )١(

 .ةنقحلا عضوم يأ (۲)

 .ةئيدرلا طالخألاو «تالضفلا جارخإ ليهست ةنقحلاب لصحيف (۳)

 .ضرملا لجأل ناقتحالا زوجي يأ (5)

 .ضرم عون هنأل ؛شحافلا لازهلل ناقتحالا زوجي اذكو يأ (0)



VYسملاو ءرَظَّنلاو ءءطولا يف  

 . هتيكر ىلإ هترس نيب ام ىلإ الإ هندب عيمج ئلإ لجرلا نم لجرلا ٌرظنيو

 [: ةروعلا دودح]

 ىلإ هرس نيب ام ىلإ الإ هندب عيمج ىلإ لجرلا ""نم لجرلا ٌرظنيو) :لاق
 ."(هتبکر ىلإ هّترس نيب ام :لجرلا ةروع» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ (هتبكر

 0 زواجي تح هترس نود ام» :ئوريو

 نأ هل وقر امل نو قروب عنا لا نأ تن تاک ا
 ا لا اغلا شع

 .هللا همحر يعفاشلا هلاق امِل ًافالخ رم

 .رهاوظلا باحصأل ًافالخ 0 :دِخَفلاَو

 مامإلا هّلوقي امل ًافالخ ؛ةروع :"”رعشلا تبنم ىلإ ةّرّسلا نود امو

 .ىلإ :خسُت يفو )١(
 .(51/05) دمحأ دنسم «(7770) يقهيبلا ننس )١57(« ثراحلا دنسم (۲)

 .هتبكر :خسُت يفو (۳)

 .ةروعلا نم ةبكرلا :ثيدح ليلق دعب يتأيسو «هيلع فقأ مل (5)

 الب خلب خيش ناك «فسوي يبأ يمزالم نم «فسوي نب ماصع يخلبلا (5)

 نع ه١٠۲ت «ةيفنحلا ةمئأ نم دودعم وهو «ةصاخ ةيهقف تارايتخا هلو «عفادم

 .5١١ص ةيهبلا دئاوفلا . ٥۲۷/۲ ةيضملا رهاوجلا يف ةمجرت هل «ةنس نينامثو عبرأ

 .۱۹۱/۲ بلطملا ةياهن ء«١/75١ بذهملا .هدنع ةروعلا نم ةرسلا تسيل (1)

 .ةناعلا رعش يأ (۷)



 3A3 ّسملاو رّظَنلاو .ءطولا يف

 ٠.09٠6 هو واو و و وأو و هو ىو هه وأو هه هه واهو هله هو وه ه ىو واو هو ولو و ههه هه هاه

 دالا نرغب ادي فاخر ""ئرامكلا لضفلا ني دمخ زكا

 .هفالخب صنلا عم اهب ربتعم ال "”هنأل

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ ئور دقو

 .“«ةروعلا نم ةبكرلا» :لاق

 يضر ةريره وبأ اهَلّبقف هرس هنع هللا يضر يلع نب ْنسحلا ئدبأو
)0( 

 هنع هللا

 ا ع امأ كد راو» :هنع هللا ىضر دهرجل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ناك «ئراخب يف ةيرقل ةبسن «فاكلا مضب :يرامكلاو «ينامركلا :خسُت يفو )١(

 ةمئأ هيلإ لحر «ةياردلا يف ًادّلقم «ةياورلا يف ًادمتعم ءًالياج ًاخيشو «ًاريبك ًامامإ

 ةنس هللا همحر يفوت «هتاياورو هاواتفب ةنوحشم ئواتفلا بتك ريهاشمو ء«دالبلا

 .184١ص ةيهبلا دئاوفلا ٠٠٠/٣ ةيضملا رهاوجلا ه١

 حيبأف «ةرورض هيف ناكف «عضوملا كلذ ئلإ لمعلا يف طحني دق رازإلا نأل (؟)

 585/1١. 4 ةيانبلا .لماعتلل ؛كلذ ىلإ رظنلا

 رابتعا ال هنأ :نأشلا نأل يأ :هريدقتو «يرامكلا هلوقي امع ُباوج اذه (۳)
 .485/18 ةيانبلا .اهفالخب صنلا دوجو عم ةداعلاب

 هللا يضر ةريره يبأ نع تبثي مل بيرغ ثيدحلا ٠١/ ٤۸٦: ةيانبلا يف لاق (5)

 ةفعض هيفو 889(«2) ينطقرادلا دنع هنع هللا يضر يلع ثيدح نم يور امنإو «هنع

 ١77/1١. ةياردلا رظنيو ءًاضيأ

 .777/7 ةياردلا «(5976) نابح نبا هححصو )٠١١777(2« دمحأ دنسم (0)



 سملاو ءرَظّنلاو ءءطولا يف 3548

 اذإ هنم هيلإ لجرلا ٌرظنَي ام ىلإ : لجرلا نم ّرظنت نأ ةأرملل ٌُروجيو
 .ةوهشلا ِتّتمَأ

 .(!ةروع دخفلا نأ

 «حيبملاو مّرحملا عمتجاف «قاسلاو ذِخفلا ِمْظَع ئقتلُم ةبكرلا نألو

 .مرحملا بلعب هلثي يفو

 .ذخفلا يف هنم فخأ : ةبكرلا ىف يف ةروعلا مكحو

 هيلع ٌركني هب ةبكرلا فيشاك نإ اوتح «ةأوّسلا يف هنم فخأ :لخفلا يفو
 لع فا دلا شاكرا قف و م و

 ."”جل نإ بدوي :ةأوّسلا فيشاكو

 سيل اميف امهنأل ؛سَملا حابب :لجرلا نم لجرلل هيلإ ٌرظنلا حابي امو
 .ءاوس ٍةروعب

 هنم هيلإ لجرلا ظني ام ئلإ ا وجيو) :لاق
 ءقروعب سيل ام ىلإ رظنلا يف ذ ةأرملاو لجرلا ءاوتسال ؛(ةوهشلا و تما اذإ

 .باودلاو «بايثلاك

 ثيدح :لاقو «(۲۷۹۸ .7140) يذمرتلا ننس )40١5(« دواد ىبأ ننس )١(

 ۲۲٠/۲. ةياردلا ,"ا/8/7* رابخإلاو فيرعتلا رظني «نسح
 م ھو

 نأل ؛عمسي ملو هملعأ نإ برضب بدؤي ةظيلغلا ةروعلا فشاك نأ يأ (۲)

 59٠0/١. 5 ةيانبلا .هيلع عمجم اهتمرح



 Vo سملاو رظَنلاو .ءطولا ىف

 و و و هو مو و ا. GaN هلو هوه هاو هه هاه هاو اه ده هو DGG هاو واه واهو

 :يبنجألا لجرلا لإ ةأرملا رَت نأ :«لصألا» نم ّئْخلا باتك يفو
 .ظلغأ سنجلا فالخ ىلإ ٌرظنلا نأل ؛""همراحَم ىلإ لجرلا ِرَظَن ةلزنمب

 يف تکش وأ «يهتشت اهنأ اهيأر ٌربكأ وأ «ةوهش اهبلق يف ناک ناف
 الا

 ظني مل :"”ةفصلا هذهب وهو ءاهيلإ لجرلا وه ٌرظانلا ناك ولو
 ."”هيرحتلا ىلإ ةراشإ '”اذهو

 اذإف اراعا ققحتملاك رهو < ةلاغ نهَيلَع ةوهشلا نأ: 9قئرقلا هجو

 .نيبناجلا يف ةدوجوم ةوهشلا تناك :لجرلا ئهتشا

 هبناج يف ةدوجوم ريغ ةوهشلا نأل ؛ةأرملا تهتشا اذإ كلذك الو

 .رلحاو بناج نم تناكف ءًرابتعاو ةقيقح

 يف ققحتملا نم ئوقأ :مّرَحَملا ىلإ ءاضفإلا يف نّيبناجلا نم ققحتملاو
 ۰ .رلحاو بناج

 )١( ةيانبلا .نطبلاو مراحملا رهظ ىلإ رظني ال يأ 15/49١.

 .ةوهش هبلق يف يأ (1)

 .اهيلإ يأ (۳)

 .رظني مل :هلوق ئلإ هب راشأ «هذهو :خسُن يفو (5)

 .ةأرملا فالخب «ةروصلا هذه يف اهيلإ هرظن ميرحت يأ (5)

 .ًابحتسم اهرصب ضغو ءمارح لجرلا رظن ناك ثيح ءامهنيب يأ (5)



 سملاو ءرَظّْنلاو ءءطولا يف 352

 . لجرلا نم هيلإ ٌرظني نأ لجرلل زوجي ام ئلإ ٍةأرملا نم ةأرملا ٌرظنتو
١ f 7 .اهجّرف ئلإ هتجوزو «هل لِحَت يتلا هِتَمَأ نم لجرلا ٌرظنيو ۱ . 

 نم هيلإ رظني نأ لجرلل وجي ام ئلإ ٍةأرملا نم ةأرملا ٌرظنتو) :لاق
 ىلإ لجرلا ٍرظَ يف امك «ًابلاغ ٍةوهشلا مادعناو «ةسناجملا دوجول ؛(لجرلا

 اا

 .نهنيب اميف فاشكنالا ىلإ تّققحت دق ةرورضلا اذكو

 ىلإ لجرلا رظنك :ةأرملا ىلإ ةأرملا َرَظَت نأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 ةدايز ىلإ نوجاتحي لاجرلا نأل ؛لجرلا ىلإ اهرظن فالخب «هيراحم

 .حصأ لوألاو «لامعألاب لاغتشالل فاشكنالا

 .(اهجرَف ئلإ هتجوزو 001 يتلا هم نم لجرلا ٌرظنيو) :لاق

 .ةوهش ريغو ٍةوهش نع اهندب رئاس ىلإ رظنلا يف قالطإ اذهو

 كمآ نع الإ ةَّرصب ضغ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هيف لصألاو
 ."”(«كّتأرماو

 .ىلوأ رظنلاف «حابم :نايشغلاو سّيسملا نم كلذ قوف ام نألو

 هتخأ يه يتلا هتمأو ءةيسوجملا هتمأ نع ًازارتحا :هل لحت يتلا :هلوقب دّيق )١(
 ٤۹۳/٠١. ةيانبلا .ريغلا ةمأك :رظنلا يف امهمكح نأل ؛ةعاضرلا نم

 ننسلا باحصأ هاور دقو ءظفللا اذهب هرأ مل :177/7 ةياردلا يف لاق (؟)

 دواد يبأ ننس ««كئيمي تكلم ام وأ «كتجوز نم الإ كتروع ظفحا» : ظفلب ةعبرألا

 ۰ .نسح ثيدح :لاقو )۲۷۹٤(. يذمرتلا ننس )٠«(



 ۷ سملاو «رّظّللاو ءءطولا يف

 نيقاسلاو ردصلاو سأرلاو هجولا ئلإ همراَحَم تاوذ نم لجرلا رظنَيو ص ر 5 و ص

 اهذِخَفو اهنطبو اهرهظ ىلإ ٌرظني الو « نْيَدضَعلاو

 هلوقل ؛هبحاص ةروع ئلإ امهنم ااو لك لي ال نأ يلوألا نأ الإ

 الو «عاطتسا ام رتتسيلف : هّلهأ مكدحأ تأ اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع
 . 0 ملا جت نادرجتي

 اا ثروي كلذ نألو

 يف غلبأ نوكيل ؛َرظني نأ لوألا :لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو
 .“ةذللا نعم ليصحت

 ناضل: نتلارلاو :ةحولا' لزا تارو م رحرلا ر لا

 .(اهٍذخفو اهنطبو اهرهظ ىلإ رظني الو «نّيدضعلاو نيقاسلاو

 .ةيآلا .4 نوعي الإ هيز تيرا » :ئلاعت هلوق هيف لصألاو
 ولا

 يشحولاب دّيقو «يلهألا لمشيو :ليقو « يشحولا رامحلا يأ :نيعلا حتفب (1)

 . ٤۹٥/٠١ ةيانبلا رظني .لبإلا يهف :اهرسكب امأو ءرتس عون هيف يلهألا نأل

 مجعملا ء(٠۸۹۸) يئاسنلل ئربكلا ننسلا )۱۹۲١(« هجام نبا ننس (؟)

 ةياردلا «58/7”7 رابخإلاو فيرعتلا .ةبراقتم ظافلأب قرط ةدع هلو )١75(« طسوألا

۲/. 

 .هدجأ مل :۲۲۹/۲ ةياردلا يف لاق ()

 ءهدجأ مل :۲۲۹/۲ ةياردلا يفو ءًادج بيرغ ۲٤۸/٤: ةيارلا بصن يف لاق )٤(

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع تبثي مل : ٤۹4٦/١٤١ ةيانبلا يفو



 ّسملاو ءرظّنلاو ءءطولا يف ۷۸

 ه 6و هع. ده دم ا. د. ا .عاو و او ده واو و وده هاو هو ده GGG و و هوو هه هه هده ¢ ¢ و ¢ %4 و ¢ واهله

 .(باتكلا» يف َرِكُذ ام يهو «ةنيزلا عضاوم :ملعأ هللاو ُدارملاو
 كلذ لك نأل ؛مدقلاو "'قثعلاو نذألاو دعاسلا :كلذ يف لخديو ا د س )ا چ ۶ له

 عضاوم نم تسيل اهنأل ؛ذخفلاو نطبلاو رهظلا فالخب «ةنيزلا عضوم

 .ةنيزلا

 .ماشتحاو ناذئتسا ريغ نم ضعبلا ىلع لخدي ضعبلا نألو 0 ۰

 هذه ىلإ ٌرظنلا مرح ولف «ةداع اهتنهم بايث يف :اهتيب يف ةأرملاو
 .جرحلا ىلإ ىدآ :عضاوملا

 ؛اهءارو ام فالخب «ىهتشُت امّلقف «ةدّبؤملا ةمرحلل ؛لِقَت ةبغرلا اذكو
 .ةداع فشكتت ال اهنأل

 وأ ناك بسنب ءديبأتلا ىلع اهنيبو هنيب ةحكانملا زوجت ال نم :مرحملاو

 .هيف نيينعملا دوجول ؛ةرهاصملاو عاضرلاك 6« ببسب

 dG ت و

 اس امل ؛حصألا يف ." حافيم وأ حاكتب ةرهاصملا تناك ءاوسو

 نيقاسلاو ردصلاو سأرلاو هجولا نم َركذ ام وهو «يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .نيدضعلاو

 «قثعلا :باوصلا نأ ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح يف ححص دقو .نيعلا :خسُت يفو )١(

 انه اهو «حابم نيعلا ىلإ ةينجألا نم رظنلا نأل :لاقو «طيحملا باتك ةياور يهو :لاق

 ها .ةيبنجألا نم كلذ ىلإ رظنلا زوجي الو ءرظنلا مرحَملل زوجي ام نايب يف

 .ةيفاعلا هللا لأسن ءانزلا يأ ()



 ۹ تملاو رطّنلاو .ءطولا يف

 اهنم هيلإ رظنَي نأ زاج ام سمي نأب سأب الو
 .نهب ةرفاسملاو ٍةوُلَخلاِب سأب الو

 ةجاحلا ققحتل ؛ (اهنم هيلإ َرظنَي نأ زاج ام سمي نأب سأب الو) :لاق

 .ةيمرحملل ةوهشلا ةّلقو «ةرفاسملا يف كلذ ىلإ

 ؛ثظنلا م حيبأ نإو ملا حابب ال ثيح ءاهّيفكو ةيبنجألا هجو فالخب
 .ةلماكتم ةوهشلا نأل

 الو ظني ال لئنيحف : ةوهشلا هسفن ىلع وأ ءاهيلع فاخَي ناك اذإ الإ

 ءٌرظنلا :امُهانزو «ناينزت نانيعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛سَمَي

 , 7 فطبلا :امهانزو «ناينزت 0

 2 بتتجیف ظلفأ ت :مراحملا تاوذب نزلا ةف

 ةالصلا هيلع هلوقل ؟؛("”نهب ةرفاسملاو ة ةولَحلاب ساب الو) :لاق

 وذ وأ ءاهجوز اهعمو الإ اهيلايلو مايأ ٍةثالث قوف ةأرملا رِفاست ال ردو
 . مَرْخَم محد

 بيغرتلا يف يرذنملا لاق امك ءحيحص دانسإب (8075) دمحأ دنسم )١(

 هازع ۰۲٥۹/٦ دئاوزلا عمجم يفو «ئلعي يبأو رازبلل ًاضيأ هازعو 2375/7 بيهرتلاو

 .ديج دانسإب ًاضيأ يناربطلل

 ملسم دنع :ارظنلا امهانز نانيعلاف» :ظفلب «نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأو

 .(5757) يراخبلا دنع :«رظنلا :نينيعلا ئنزف» :ظفلبو «(751019)

 .فوخلا دنع سملاو رظنلا بنتجي يأ (۲)

 .نهمراحم تاوذ يأ (۳)

 )٤( يراخبلا حيحص )۱۱۹۷(.



 سلاو ءرظّنلاو .ءطولا يف ا

 2-72 چ ۰ 2 2 . ٠ ١

 تاوذ نم هيلإ رظني نأ ٌروجي ام ئلإ هريغ ٍةكولمم نم لجرلا ٌرظنيو
 . همراحم

 و ر

 اهنم سيل ٍةأرماب لجر نولخي ال الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .ًامرَحَم نكي مل اذإ ٌدارملاو «"”«ناطيشلا امهتلا نإف «ليبسب

 ءارو نم اهّسَمَي نأب سأب الف :لازنإلاو باكرإلا ْىَلِإ تجاتحا نإف

 .ةوهشلا اتما اذإ امهّتحت ام نود ءاهتطبو اهرهظ ذخأيو اهبايث
 س 2

 نع بنتجيلف :ًاكش وأ اظ وأ ًانقيت انقيت ءاهيلع وأ هسفن ىلع اهفاخ نإف
 / .هدهجب كلذ

 .ًالصأ كلذ نع عنتمّي :اهسفنب بوكرلا اهتكمأ نإ مث

 .اهوضُع ةرارح هبيصت ال يك ؛بايثلاب ُفّلكتي :اهنِكمُي مل نإو
 .ناكمإلا رْدَقب هبلق نع ةوهشلا عفدي :بايثلا راجي مل نإو

 نم هيلإ َرظني نأ ٌدوجي ام ئلإ هريغ ةكولمم نم لجرلا ٌرظنيو) :لاق
 يف يهو هفايضأ ملخّتو ءاهالوم جئاوحل جرخَت اهنأل ؛(همراحم تاوذ

 ةأرملا لاحك :بناجألا ّقح يف تيبلا جراخ اهّلاح راصف ءاهتنهم بايث

 .براقألا همراحم قح يف هّلخاد

 ءةردلاب اهالع :"7ةعّئقتم ةيراج ئأر اذإ هنع هللا ىضر ٌرمع ناكو

 نابح نبا هححصو «؛« ) يئاسنلا ننس )75١56(2 يذمرتلا ننس )١(

 .۲۲۹/۲ ةياردلا .(6685)

 ةا ىف دفلك يأ ()



 ۸۱ سملاو «رّظتلاو ءءطولا يف

 ه ده هه د هاوأاو هو هو د. د. ماهو هو واو ىو. OHO وأو هاو اه GGG هواه هه o QS» SQ هل هاه

 ."!؟رئارحلاب نيهّبشتتأ «رافد اي '”رامِخلا كنع ىقلأ :لاقو

 .اهرهظو اهنطب ىلإ ٌرظنلا لِي الو

 ىلإ الإ حابب هنأ هللا همحر "'' يزارلا ٍلياقم نب دمحم هلوقي اِ ًافالخ

 لا للا نوقف

 )١( ةيانبلا .هيطغت يأ ءاهسأر ةأرملا هب رمخُت ام يأ ٠٠١/٠١.

 قازرلا دبع ئور هانعمبو «بيرغ :؟500/15 67٠١/١ ةيارلا بصن يف لاق (0)

 ةمأ برض هنع هللا يضر رمع نأ (5744) ةبيش يبأ نبا فنصم «(0070) هفّئصم يف
 ةياردلا يف امك «حيحص هدانسإو «رئارحلاب يهبشتت ال «كسأر يفشكا :لاقو ةا

REA17/7  . 

 نأ ءامإلا برضي ناك هنع هللا يضر رمع نأ ٥٤ص راثآلا يف دمحم جرخأو

 ٠٤١/١. رابخإلاو فيرعتلا امك «رئارحلاب نهبشتت ال :لوقي «نعنقتي

 ثيدحلا بيرغ مالم نب مساقلا ديبع وبأ ئورو 1۸٠/1١: ةيانبلا يف ينيعلا لاقو
 لآ ةمأ : :اولاقف ءاهنع لأسف «ةمكمكُم ةيراج ئأر هنع هللا يضر رمع نأ : هانعمب - ۳

 ها .«رئارحلاب نيهبشتتأ «(ءاعكل اي) عك اي» :لاقو «ةرّدلاب اهبرضف «نالف

 .184/7 هل ثيدحلا بيرغ رظنيو «ثّبخلا نم ؛ثاّبخ اي يأ :ءاعّكل اي :ئنعمو

 ١8٠/1١« ةيانبلا «نطابلاو رهاظلا نتنلا وهو ءرقدلا :نم «َةّئيْنِم اي يأ :راقد :ىنعمو

 .105/7 ديبع يبأل ثيدحلا بيرغ

 يف امك «ه۸٤۲ ةنس يفوت «نسحلا نب دمحم باحصأ نم «يرلا يضاق (*)

 1 .۳۷۲/۳ ةيضملا رهاوجلا يف هل مجرتو «414/4 بيذهتلا بيذهت
 رتشي نأ دارأ نّمو» :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور اَمِل (6)

 ٤/٠١ ٠٠. ةيانبلا .نيمرحلا لهأ لماعتلو ؛«رزئملا عضوم يف الإ اهيلإ رظنيلف :ةيراج



AYسملاو ءرظُّنلاو ءءطولا يف  

 .ىهتشي نأ فاخ نإو ءارشلا دارأ اذإ كلذ سمي نأب سأب الو

 «نهيف ةوهشلا ةلقل ؛ئلؤأ لب «مراحملا يف امك ةرورض ال “"هنأل

 .ءامإلا يف اهلامكو

 .ةجاحلا ققحتل ؛دلولا ّمأو ةبئاكملاو ةرّبدملا مظنتت :ةكولمملا :ةظفلو

 .فرع ام ىلع هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةبتاكملاك :ةاعستسملاو

 «مراحّملا يف امك حاب :ليق دقف :اهعم ةرفاسملاو "اهب ةولخلا امأو
 نهيف ةرورضلا مدعل ؛ حابُت ال :ليق دقو

 ةرورضلا :«لصألا» يف هللا همحر دمحم َرربَتعا :لازنإلاو باكرإلا يفو

 .ةجاحلا درجم :مراحملا تاوذ يفو «نهيف

 اذك .(يهتشي ةي نأ فاخ نإو ءارشلا دارأ اذإ كلذ ًنسَمَي نأب سأب الو) :لاق

 00 «؟”ريغصلا عماجلا» يف ًاضيأ قلطأو ««رصتخملا» يف ذ هرکد

 ؛ئهتشا نإو ةلاحلا هذه يف ٌرظنلا حابي :هللا مهمحر انخياشم لاق

 عون هنأل ؛كلذ هيأر ٌربكأ ناك وأ «ٰىهتش دشا اذإ سملا حاب الو «ةرورضلل

 .”عاتمتسا

 .اهرهظو ةمألا نطب ىلإ رظنلا لحي ال هنأ ةيفنحلا ليلد اذه )١(

 .ريغلا ةمأب يأ (۲)

 .777 ص (۳)

 .همدعو ءاهتشالا نيب (5)

 ركذو «ئغتبملاو «ةيناخلاو «رايتخالا يف مزج هبو :79/7 نيدباع نبا لاق (5)

 .هزاوج ةفينح يبأ نعو «باشلل كلذ ةهارك نسحلا نب دمحم نع ًاضيأ نيدباع نبا



 AY ّسملاو ءرَظَّنلاو ءءطولا ىف

 ٠» م 3 و 0

 دحاو رازإ ىف ضرع5ُ مل ةمألا تّضاح اذإو .

 . لحفلاك : ةيبنجألا ىلإ رظنلا يف يصخلاو

 ا اهلا يارا الماجي

 :هانعمو «("احاو رازإ يف ضرع مل ةمألا ا اذإو) :لاق

 .ةروع اهنم نطبلاو َرهظلا نأ ايب امل اذهو َْتَّحَلَب

 يهف : :اهّلثم عّماجُيو ٠ ‹«ٰیهتشُت "”تناك اذإ اهنأ :هللا همحر دمحم نعو
 .ءاهتشالا دوجول ؛دحاو رازإ يف ضرع ال «ةغلابلاك

 .(لحفلاك :ةيبنجألا ىلإ رظنلا يف ٌيِصَخلاو) :لاق

 .هلبق ًامارح ناك ام يب الف ٠ ةلْعم ءاصخلا :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل

 .عماجي لحق هنألو

 .لزنُيو «قَحْسَي هنأل ؟بوبجُملا اذكو

 .قساف لحف هنأل ؛لاعفألا نم ءيدرلا يا اذكو

 “ايف لّزنملا هللا باتك مكحُمب “هيف خؤي هنأ لصاحلاو

 .500/18 ةيانبلا .ةروع اهنطبو اهرهظ نأل ؛صيمقلا سبأب رازإلا عم رّمْوُت يأ (1)

 .صنلا نم مهقي امك «غولبلا تبراق يتلا ةغلابلا ريغ ةمألا يأ (۲)

 .اهريغ نع يورو ءاهنع هدجأ مل ۲ ةياردلا يف لاق (۴)

 بوبجملاو يصخلا نم لك يف يأ .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .اهنم دحاو يف يأ (5)

 .ثنخملاو

 -اذهو ٠*7 /رونلا .4 رسب َنءأوُصْعَي تيِيِمَؤُمْلِي لف 8 :ئلاعت هلوق وهو )٥(



A4سملاو هرَظّنلاو ءءطولا يف  

 رظنلا يبنجألل ٌروجي ام ىلإ الإ هتديس نم َرظنَي نأ كولمملل ٌروجي الو

 . اهنم هيلإ

 .صنلاب ئنثتسم :ٌريغصلا لفطلاو

 يبنجألل زوجي ام ئلإ الإ هتدّيس نم رظنَي نأ كولمملل زوجي الو) :لاق
 .(اهنم هيلإ ٌرظنلا

 .مرحملاك وه :هللا همحر "كلام لاقو

 َتَكََماَمْوُأ » :ئلاعت هلوقل ؛هللا همحر "”يعفاشلا يلوق ُدحأ وهو

 الو .4 همم

 Ss ؛ ةققحتم ةجامنلا 1

 حاكنلا زاوجل ؛ةققحتم ةوهشلاو «يمذ الو ل لحق هنأ
 .تيبلا جراخ لمعي هنأل ؛ةرصاق ةجاحلاو 8

 الا :؟؟”صنلاب دارملاو

 :١/رونلا .( لاجل َنِمَوَبَرِإَل لآ يلوا نيب » :ئلاعتو هناحبس هلوقو «مکحم

 . ٠٠۷/٠١ ةيانبلا .هباشتملا نود «مكحملاب ذخ ويف «هباشتم

 ."١/رونلا .4 هَل ِت رْوَعْلعأ هير تلال فَلاَ » :ئلاعت هلوق وهو (۱)
 ٥۲۳/۲. ليلجلا بهاوم (؟)

 ٤۷٦/۷. زيزعلا .حصألا وهو (۳)

 .هللا امهمحر يعفاشلاو كلام مامإلا لوق نع باوج اذه (5)



 Ao سملاو ءرظنلاو .ءطولا ىف

 و ت 0 5 ت و 2

 .اهنذإب الإ هتجوز نع لزعَي الو ءاهنذإ ريغب هبمَأ نع لزعَيو

 اهنإف :"رونلا رو مكُنرْغَت ال :""امهريغو نسحلاو ءديعس لاق
 .روكذلا نود «شانإلا يف تلر

 .(اهنذإب الإ هتجوز نع لزع الو ءاهنذإ ريغب هيَم نع لزعيو) :لاق
 ."””اهنذإب الإ ةرحلا نع نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 '”(تعش نإ اهنع لزعا» : ةمأ ئلومل لاقو

 م دول ًاليصحتو فوهشلا ءاضف (ةراغلا ىح ءطرلا ألو
 ةرحلا ىح ””صٍقني ال اذهلف ءءطولا يف ةمألل ىح الو «ةّنعلاو بجلا يف

 .ىلوملا "هب دبتسیو ءاهنذإ ريغب

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”حاكتلا يف هانركذ دقف :هريغ ةمأ هتحت ناك ولو

FF FF يا 

 :نيرثألا نيذه جيرختل رظنيو «يرصبلا نسحلاو «بّيسملا نب ديعس يأ )١(

 ٠۷١١(. «۱۷۱۸۱) ةبيش يبأ نبال فّئصملا 2701/4 ةيارلا بصن

 .١/رونلا . همي َتَكَلَم ام وأ » :ئلاعت هلوق يأ (۲)

 «ةعْيهَل نب هللا دبع :هيفو «(۲۱۲) دمحأ دنسم «(۱۹۲۸) هجام نبا ننس (۳)

 رظنيو «روهشم ةعيهل نبا يف مالكلاو «دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ هدانسإ ححصو
 .570/1 ةياردلاو «ةماوع دمحم خيشلا ةمالعلا قيقحتب (۲۹۳۲) يبهذلل فشاكلا

 )٤( ملسم حيحص )۱٤۳۹(.

 .جوزلا يأ (0)

 .لزعلاب ئلوملا لقتسي يأ (5)
 .؟ةمألا ىلإ مآ ئلوملا ىلإ لزعلا يف نذإلا نوكي له :ةلأسم يف يأ (۷)



 ليفت ۸٦
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 لصف

 هريغو ءءاربتسالا يف

 و 09 20 5 2 09 5 ١

 ءاهليقي الو ءاهسملي الو ءاهيرقي ال هنإف ءةيراج ئرتشا نمو

 . ةضيحب اهئربتسُي ئتح ةوهشب اهجْرَف ىلإ ٌرظنَي

0 - 

 لصف

 هريغو . ءاربتسالا يف

 اهلي الو اهلي الو ءاهُبرقَي ال هنإف «ةيراج ئرتشا نّمو) :لاق

 .(ةضيحب اهئربتسي ئتح ٍةوهشب اهجرف ئلإ ٌرظنَي الو
 ال الأ» :"”ساطْوُأ اياّبس يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق 0 لصألاو

 ."”ةضيخب ناربتسي تح "”اولايحلا الو: «نهلمح نعضي ىح ىلابحلا أطوُت

 .“ةلوملا ىلع ءاربتسالا بوجو دافأ

 )١( وحن) فئاطلا هاجتاب ةمركملا ةكم نم لحارم ثالث دعب ىلع عضوم ٠١

 .نينح ةوزغ ترج اهدنعو «(مک

 .اهل لْمَح ال يتلا يهو :لئاح : عمج (۲)

 یف امك «نسح هدنسو «(۲۷۹۰) كردتسملا )۲۱٥۷(« دواد یبآ ننس (۳)

 ۰ ٠٠۲/٤. ةيارلا بصن رظنيو ١, ريبحلا صيخلتلا

 .يلاوملا :خسُت يفو ()



 AV هريغو «ءاربتسالا ىف

 enema mna و و د. واهو. هاه هله هو هد هواه هده و دودو GOG اه هاه ه هله

 هنأل ؛ديلاو كلملا ثادحتسا وهو ,2"'ةّييلسملا يف بسلا لع ل

 ا دروم يف دوجوملا وه
 هايملل ةنايص ؛مِحَّرلا ةءارب نع ُهفّرعتلا :هيف ةمكحلا نأل اذهو

 ةقيقح دنع "كلذو ءهابتشالا نع باسنألاو .طالتخالا نع ةمرتحملا

 .بسنلا تباث دلولا نوكي نأ وهو «مرتحم ءامب لغّتشلا مُهوت وأ ,لغّتشلا

 ةدارإ :“ةيقيقحلا ةلعلا نأل ؛عئابلا ئلع ال «يرتشملا ىلع بجيو
 نأ ريغ «هيلع ٍبجيف « عئابلا نوف كي يذلا وه يرتشملاو «ءطولا

 «ءطولا نم وهو ءاهليلد ىلع ُمكحلا ُراديف ءٌنَطَبَم رمأ ةدارإلا

 ؛ “هيلع م مكحلا و داو ايقاف ةديلاو كلملاب تاهل ! نكمتلاو

 .ديلاب دكؤملا ةبق ةبقرلا كلم ثادحتسا بسلا ناكف ارا

 ءةيصولاو ءةبهلاو «ءارشلاك «كلملا بابسأ رئاس ىلإ مكحلا ئدعتو
 .كلذ ريغو «قباتكلاو ءعلخلاو «شاريملاو

 «كولمملاو ٍةأرملا نمو «''”يبصلا لام نم يرتشملا ىلع بجي كلذكو

 .ةييسملا ةيراجلا يف ءاربتسالا بوجو ببس ىلع ًاضيأ ثيدحلا لد يأ )١(
 .ئلابحلا أطوت ال :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (۲)

 .ءاربتسالا بوجو طرش ىلإ ةراشإ (9)

 .ةقيقحلا يف :ئرخأ يفو «ةقيقحلا ىلع ةلعلا نأل :خسُت يفو (4)

 .ءطولا نم نكمتلا ىلع يأ (45)

 .ءاربتسالا يرتشملا ىلع بجي هنإف :يبصلا ةيراج يبصلا بأ عاب اذإ ينعي (0)



EAAهريغو .ءاربتسالا يف  

 ٠ ه6 م او و و . او واو وأو هو او هو و و وأو هاو ده هو واو واه هده هه هاه ه ه هه هه هو هو ® ®4

 .اهؤطو هل ل ال نّممو

 ةرادإو «"ببسلا ققحتل ؛اطوت مل اركب ةارتشملا تناك اذإ اذكو

 ببسلا 6 هيتعيف ءاهنوطبل ا نود «بابسألا الع ا

 .لغّشلا موت دنع

 .اهئانثأ يف اهارتشا يتلا ةضيحلاب ًارتجُي ال اذكو

 لبق كلملا بابسأ نم هريغ وأ ءءارشلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب الو

 .ضبقلا

 .ضبقلا لبق اهدعب ةلصاحلا ةدالولاب الو

 ءديلاو كلملا ثادحتسا بسلا نأل ؛هللا همحر "”فسوي يبأل ًافالخ
 .ببسلا قبسي ال مكحلاو

 يف تناك نإو يلوضفلا عيب يف ةزاجإلا لبق ”لصاحلاب ًأزتجُي ال اذكو

 .ديلاو كلملا ثادحتسا وهو )١(

 نيميلا كلم ثادحتسا :ءاربتسالا بوجو يف ةلعلا نأ ينعي «ةمكح : عمج (۲)

 ىلع ال «ببسلا ىلع رودي مكحلاو «محرلا ةءارب فرع : يه ةمكحلاو ءديلاو
 019/1١65. ةيانبلا .اهئافخل ؛ةمكحلا

 .هدنع ةضيحلاب أزتجي يأ 5

 .لصاحلا ءاربتسالا يأ ()



 ۸۹ هریغز «ءاربتسالا يف

 ٠.6 ها و ماو ا. هاو و و وو و و وأو وأو ده و ده هاه ده هو ده هاه هاه SGC o 4 4 هله

 ءارش اهّيرتشي نأ لبق ءردسافلا ءارشلا يف ضبقلا دعب لصاحلاب الو

 نأل ؛يقابلا ئرتشاف صقِش اهيف يرتشملل ةيراج يف ""بجيو
 .ةلعلا مامت ىلإ ُفاضُي مكحلاو ّنآلا مت دق ببسلا

 ناب «ٌةَبتاكم وأ ةيسوجم يهو ضبقلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب أرتجيو

 اهدوجول ؛ةئاكملا وترجع وأ «ةيسوجملا تملسأ مث «ءارشلا دعب اهبتاك

 ٍةمرحلاو لجلل ضتقم وه ذإ ءديلاو كلملا ثادحتسا وهو «ببسلا دعب
 ْ .ضيحلا ةلاح يف امك «عنامل

 وأ ءةبوصغملا تدر وأ َُقبآلا تَّعَجَر اذإ ءاربتسالا بجي الو
 كلملا ثادحتسا وهو «ببسلا مادعنال ؛ةنوهرّملا تكف وأ «ةرجاؤملا

 ٌرئاظن "اهلو ءامّدَعو ًادوجو هيلع مكحلا َريِدأف «نّيعتم ببس وهو «ديلاو
 .«يهتنملا ةيافك» يف اهانبتك «ةريثك

 اهئاضفإل ؛يعاودلا تمرح :ءطولا مّرَحو «ءاربتسالا بوجو تبث اذإو

 ةوعدو «لّبحلا روهظ رابتعا ىلع «كلملا ريغ يف اهعوقو لامتحال وأ ءهيلإ
 .عئابلا

 .اذهلو :خسُن يفو قفز



 هريغو ءاربتسالا يف ۹۰

 .٠ 6 6. و هو او و و GGG هاو هاه هاه هاه هاه هداه هاه ههه هو +4 هه ي ي وي يوي ي ي

 ٌعوقولا لمتحُي ال هنأل :اهيف يعاودلا مرح ال ثيح ضئاحلا فالخب
 .كلملا ريغ يف

 طولا: لإ يضفي ال + عاودلا" ىف قالطإلاف فرقت نامز هنالو
 .هيلإ يضف :تابغرلا قدصأ :لوخدلا لبق ارتشملا يف ةبغرلاو

 رحت ال اهنأ : هللا همحر دمحم نعو هيما يف يعاودلا ٍركذَي ملو

 3 :لّبَح اهب َرَهَظ ول هنأل ؛كلملا ريغ يف اهُعوقو لمتحي ال اهنأل
 ب ام ىلع «ةارتشملا فالخب «يبرحلا ةوعد

 .انيور اَمِل ؛لّمحلا عضوي :لماحلا يف ءاربتسالاو

 امك ؛ضحلا مام نهقح يف ميقأ هنأل ؛رهشلاب :رهشألا تاوذ يفو
 .ةدتعملا يف

 لصألا ىلع ةرذدقلل ؛مايألاب ءاربتسالا لب :هئانثأ يف تضاح اذإو
 .ةدتعملا يف امك «لدبلاب دوصقملا لوصح لبق

 .اهيلع قو :لماحب تسيل اهنأ َنّيَت اذإ ئتح ءاهكرَت :اهضيح عفترا ناف
 .ةياورلا رهاظ يف ريدقت هيف سيلو

 .ةثالث وأ نيرهشب نيبتي :ليقو
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 2 ۶ء
 .مایا ةرشعو رهشأ ةعبرأ :هللا همحر دمحم نعو

 2 و(
 .مايأ ةسمخو نارهش : هنعو

 .هللا همحر دمحم نع يأ )١(



 ٤۹۱ هريغو «ءاربتسالا ىف

 هللا همحر فسوي يبأ دنع ءاربتسالا طاقسإل لايتحالاب سأب الو

 .ةافولا يف ٍةمألا وأ «©"ةّرحلا ةّدِعب ًارابتعا

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «ناتنس :هللا همحر رفز نعو

 همحر فسوي يبأ دنع ءاربتسالا طاقسإل لايتحالاب سأب الو) :لاق

 .ةعفشلا يف "”نّيهجولا انركذ دقو ر و ااا كفل

 مل عئابلا نأ َمِلُم اذإ اميف هللا همحر فسوي يبأ لوق :””ذوخأملاو
 .كلذ اهِرْهُط يف اهّبرقَي

 هير اذ هيفا ا ر ت لوقو

 لبق اهجّوزتُي نأ :ةرح يرتشملا تحت نكي مل اذإ اميف هيف ةليجلاو
 .اهيرتشي مث «ءارشلا

 لبق يرتشملا وأ «ءارشلا لبق ئابلا اهَجّورُي نأ :ةليحلاف : "تناك ولو

 .مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ :هلوق ىلإ عجري :ةرحلا ةدعب ًارابتعا :هلوق (1)
 .رشنلاو فللا قيرطب «مايأ ةسمخو نارهش :هلوق ىلإ عجري :ةمألا وأ :هلوقو

 ٠٠٠/٠١. ةيانبلا .ًاعيمج ةمألاو ةرحلا ىلإ عجري :ةافولا يف :هلوقو

 .امهنم لوق لك هجو يأ (؟)

 0177/1١. 5 ةيانبلا .هب ئتفملا يأ (۳)

 .ءاربتسالا طاقسإ يف يأ (5)

 .يرتشملا تحت ةرح يأ (5)



 هريغو .ءاربتسالا يف ۹۲

 NT 17 ِ ع م
 ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو «لبقي الو ءسملي الو «رِهاظملا برقي الو
 ا
 .رفكي تح

 ."”جوزلا لطي مث ءاهضبقي وأ ءاهضبقيو ءاهيرتشي مث هب قوب نمم ضبقلا
 مل اذإ ضبقلاب دكؤملا كلملا ثادحتسا وهو «ببسلا ٍدوجو دنع نأل

 يملا نال كلذ ديب ل نإو ءارغسالا بجبال هل كلا ايجاد نكي
 .ريغلا ةدتعم تناك اذإ امك «ببسلا دوجو ُناوأ

 اهجْرَق ىلإ ظني الو «لبقُي الو «ْسّملَي الو «ٌرِهاظملا برقي الو) :لاق
 ؛يعاودلا تسرح :رفكُي نأ لإ ءطولا مرح امل هنأل ؛(رْفكُي ئتح ةوهشب
 فاكتعالا يف امك «ٌمارح مارحلا ببس نأ لصألا نأل .هيلإ ءاضفإلل

 .ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملا يفو «مارحإلاو
 موصلاو ءاهرمُع َرْطَش تمي ضيحلا نأل ؛موصلاو ضيحلا ٍةلاح فالخب

 الو «جرحلا ضعب :اهنع عنملا يفف ءالفت رمعلا ٌرثكأو ءاضرف ًارهش تمي

 .اهددم روصقل ؛اهانددع ام كلذك

 ."”ةئاص وهو لمي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 ."”ضيح نهو هءاسن مجاضُيو

 اذإ اهضبقي وأ «عئابلا اهجّوز اذإ اهضبقيو ايدام يح ٌرشنو فل اذه (۱)
 076/١5. ةيانبلا .ضبقلا لبق يرتشملا اهجّوز

 )11١5(. ملسم حيحص «(۱۹۲۷) يراخبلا حيحص (؟)

 م ميسم 00 را هعس 0



 ۹۳ هريغو . ءاربتسالا يف

 امش ةدحاو عياجي ال هنإف : ةوهشب امهلّبقف «ناتخأ ناتّمَأ هل نمو

 جرف لمي ئتح ٍةوهشب اهجرف ئلإ ٌرظنَي الو «ةوهشب اهّسَمَي الو اهلي الو
 .اهّقيعُي وأ «حاكن وأ كلمب هريغ ئرخألا

 ةدحاو ٌعِماجُي ال هنإف :ةوهشب امُهلّبَقف ءناتخأ ناتمأ هل نَمو) :لاق

 ئتح ٍةوهشب اهجرف ىلإ ٌرظني الو «قوهشب اهّنسَسَي الو ءاهّلبقُي الو ءامهنم
 .(اهقِتعُي وأ «حاكن وأ «"”كلمب ريغ ئرخألا جرف "كلم

 ؛ًاثطو زوجي ال نيتكولمملا نيتخألا نيب عمجلا نأ :اذه ّلصأو

 .77"/ءاسنلا .4 نيكل تج أوُمَمِجخ أَو » :ئيلاعت هلوق قالطإل

 نأل ؛ /ءاسنلا .4 ركي مام وأ » :لاعت هلوقب ضراعي الو

 معمل حيجرتلا
 .صنلا قالطإل ؛يعاودلا يف امهنيب عمجلا زوجي ال اذكو

 هاندّهم ام ىلع «ميرحتلا يف ءطولا ةلزنمب :ءطولا ىلإ يعاودلا نألو

 عياجي نأ هل سيلف :امهئِطَو ولو ءامهئطو هنأكف :امهلّبق اذإف «لبق نم
 .امهّلبق اذإ اذكف «”'امهيف يعاودلاب يتأي نأ الو ءامهادحإ

 .يدتبملا ةيادب خست يف كلذكو «ةيادهلا خست يف ظفللا اذه طبض اذكه )١(

 :اهنأ دكؤي ام ليلق دعب فنصملا مالك يف يتأيسو «نيمي كلمب :خسُت يفو (۲)

 .اهيف :خسُت يفو )۳(



 هريغو .ءاربتسالا يف ۹4

 هو ا. او و او و او هاف د. وأ. واو هو هاه. هاو هاه هو ه هاو اه د ه هه هلو هاه هو او ده ده هو هاه هاه

 نأ الإ ءاّنيِب اَمِل ؛ةوهشب امهجْرَف ىلإ َرَظَن وأ ءةوهشب امّهَّسم اذإ اذكو
 هيلع مرح اّمَل هنأل ءاهَقِتعُي وأ حاكن وأ كلمب هريغ ئرخألا جرف كلُ
 .ًاعماج قبي مل :اهجرف

 «هبابسأ رئاسب كيلمتلا مظتنيف «نيمي كلم هب دارأ :كلمب :""هلوقو

 .هب مرحي ءطولا نأل ؛لكلا كيلمتك :هيف صقشلا كيلمتو

 .اهلك قاتعإك :امهادحإ نم ضعبلا قاتعإ اذكو

 .هّلك كلذب ءطولا ٍةمرُح توبثل ؛اذه يف قاتعإلاك :ةباتكلا اذكو

 ال اهنأل «ئرخألا لِ ال :اهريبدتو ءاهتراجإو ءامهادحإ نْهَريو

 .هكلم نع اهب جرخت
 .حيحصلا حاكنلا هب دارأ :حاكن وأ قو

 نأ الإ «ئرخألا ءطو هل حابب ال :ًادساف ًاحاكن امهادحإ جوز اذإ امأ
 حيحصلا حاكنلاك :ةدعلاو ءاهيلع ةدعلا بجت هنأل ؛هيف اهب ٌجوزلا لخدي

 :ميرحتلا يف

 ةيادب يف ًابيرق مدقت يذلا ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم مامإلا لوق يأ )١(
 .يدتبملا

 .هللا همحر دمحم مامإلا لوق يأ (۲)



 40 هريغو . ءاربتسالا يف

 .هقناعي وأ «هنم ًائيش وأ «هدي وأ ءلجرلا مف لجرلا لبي نأ هركيو

 هنأل عا نود رمل فو اها هلو رولز
 :ةءوطؤملا طرب الا ءاورعكلا ظر اعماج ريض

 ب ا سا

 وأ 2( هنم ًائيش وأ «هدي وأ ءلجرلا م مف لجرلا لقي نأ هركيو) اق
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 .هّللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ لوق اذه نأ هللا همحر يواحطلا ركذو

e و 2 5 5 5 نأ يور امِل ؛ةقناعملاو ليبقتلاب سأب ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو 

 نم مرق نيح هنع هللا يضر ًارفعج قلاع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 ."]هيتيع نيب لبقو ءةشبحلا

 ه2 هادا ٠ 0 5 .06 ١
 «ةعماكملا نع یھ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ل يور ا

 ."”ليبقتلا ىهو «ةمعاكملا نعو «ةقئاعملا ىهو

 .ميرحتلا لبق ام ىلع لومحم :هاور امو

 هيلع ناك اذإ امأ دحاو رازإ ىف :ةقناعملا ىف فالخلا :”اولاق

 )١( مكاحلل كردتسملا «يبعشلا نع ًالسرم :(0770) دواد يبأ ننس )۱۱۹١(ء
 يناربطلل ريبكلا مجعملا )١5170(« ةياردلا ۲/۲۳٠.

 .نسح ثيدح :لاقو «(۲۷۲۸) يذمرتلا ننس )5٠549(: دواد يبأ ننس (۲)

 .هللا مهمحر ةيفنحلا خياشم يأ (*)

 ةيانعلا رظني .هب سأب الف :ةماركلاو َّربلا هجو ىلع ناك اذإ امأ «ةوهش نع يأ (5)

4 . 



 هريغو . ءاربتسالا يف ۹٦

 . ةحفاصملاب سأب الو

 .حيحصلا وهو «عامجإلاب ءاهب سأب الف : هيج وأ «صيمق

 الا وه هنأل 2 (ةخفاضملاب اب الر لاق

 :هدي كرحو ملسملا هاخأ حفاص نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”(هّبونذ ترثانت

FF FF FF FR 

 رابتعاب :ريمضلا ركذو «هريغو ةعْيَبلا يف سانلا نيب ةميدق ةّنس اهنأ هب دارأ (۱)
 .1//010 5 ةيانبلا .حفاصتلا

 2777/7 ةياردلا ء(١٣۸۳) رازبلا دنسم )١55(« طسوألا مجعملا (۲)

 :هيوقت دهاوشو ةديدع ةرفغملاو ةحفاصملا ىف ثيداحألاو



 ۹۷ عيبلا يف لصف

 ئل

 عيبلا يف لصف
 .ةرذعلا عيب هركبو «نيقرسلا عيبب سأب الو

 عيبلا يف لصف
 .(ةَرِذَعلا عيب هركيو «"'”نيقرسلا عيبب سأب الو) :لاق

 سجن هنأل ؛ًاضيأ نيقرّسلا عيب زوجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .غابدلا لبق ةتيملا َدلِجو ل هباشف «نْيعلا

 ‹"عيرلا راثكتسال ؛يضارألا يف ئقلي هنأل 2 و

 .عيبلل لحم لاملاو «ًالام

 .“اطولخم اهب عفتني هنأل ؛ةَرِذَعلا فالخب

 .حيحصلا وهو «هللا همحر رامحم نع يورملا وه «طولخملا عيب زوجيو

 .حيحصلا يف «طولخملا ريغب ال «طولخملاب عافتنالا زوجي اذكو

 اجلا طلاع هير ةلودمت طولا

 .اهئامنل ضرألا جلاعُت هبو «لبزلا وهو «ةّرعلاو «نيجرسلا :لاقيو )١(

 ١7/7. طيسولا (؟)

 ١//01. برغملا .ةلغلا يأ :عيرلا (۳)

 .ًاطولخم الإ اهب عفتني ال :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو ءدامرلا وأ بارتلاب (5)



 عيبلا يف لصف ۸

f" 24 هسا راف  
 اهبحاص ينذكو لاقو ءاهعيبي َرَخآ ئأرف ‹«لجرل اهنأ ٍةيراجب مِلَع نمو

 .اهاأطيو ءاهعاتبي نأ هعَسَي هنإف : اهِعيبب

 ينلكو لاقو ءاهعيبي رخآ ئأرف «لجرل اهنأ ةيراجب مِلع نمو) :لاق
 e ا اعا ذأ هغسی هنإف :اهعيبب اهبحاص

 ؛ناك يفصو يأ ىلع لوبقم تالماعملا يف ٍدحاولا لوقو دي

 .لبق نم رم اَمِل

 .انلق امل ؛يلع اهب قّدصت وأ «يل اهّبهَو وأ «هنم اهتيرتشا :لاق اذإ اذكو

 نأل ؛قداص هنأ هيأر ٌربكأو «ةقث ريغ ناك اذإ اذكو «ةقث ناك اذإ اذهو

 اا «ةجاحلل ؛ةمزال ريغ تالماعملا يف ربخملا ةلادع

 نم ءيشل ّضّرعتي نأ هعسي مل :بذاك هنأ هيأر ٌربكأ ناك نإو

 .نيقيلا مام ماقي يأرلا ربكأ نأل ؛"كلذ

 «نالفل اهنأ ديلا بحاص ر نكلو «ٍنالفل مل اذإ اذكو

 .هلوق لبق :ةقث ةقث ٌربخملاو «هنم اهارتشا وأ اه هلك ةهلأو

 مل نإو هن ىف عسي رابغ نال :يارلا كا تب ق نكي مل ناو
 .ءيشب ليلا بحاص هرِبخُي

 ؛ يناثلا كلم ىلإ اهلاقتنا ملعَي تح اهِرّْشَي ب مل :لوألل اهَقَرَع ناك ناف

 .هكلم ليلد لوألا دي نأل

 .هل يغبني ال :ئرخأ خسُت يفو «هل عسي مل :خسُت يفو )١(

 .عيبلا وأ ءارتشالا نم يأ (؟)



 و٠ ٠ هاو و و ا. هو و واو هاو ده يو هاو وله ههه ه ولو و واو هو ةو اواو اه و دو ده ده هه ¢ ههه

 دي نأل ؛ًاقساف ديلا وذ ناك نإو اهّيرتشي نأ هل : :كلذ فرعي ال ناك نإو

 .ضراعم هضراعي ملو «لدعلاو يسافلا يح يف كلملا ىلع يلد قسافلا

 ال هلم نوكي نأ الإ «ٍرهاظلا ليلدلا دوجو دنع يأرلا ربكأب ربتعم الو

 ا «كلذ لثم كلمّي

 هدامتعال ؛كلذ نم ٍةَعس يف نوكي نأ ئجري :اهارتشا ول كلذ عمو

 .يعرشلا ليلدلا

 ىتح اهِرَتْشَي ي ملو ءاهّلبقي مل :ةمأ وأ ًادبع اهب هاتأ يذلا ناك نإو

 .هريغل اهيف كلملا نأ مَلعيف «هل كلم ال كلولمملا نأل ؛لأسي

 .لبق :ةقث وهو «هل َنْؤَأ هالوم نأ هربخأ نإف

 .يأرلا ٌربكأ هيف ٌربتعي :ةفث ةقث نكي مل نإو

 .ليلد نم دب الف ."' ”رجاحلا مايقل ؛اهرتشي ي مل :يأر هل نكي مل نإو

 اوا ءاهنع تام بئاغلا اهجوز نأ ةقث اهربخأ ةآرما نأ ولو :لاق

 هنأ يردت الو «قالطلاب اهجوز نم باتكب اهاتأو «ٍةقث ريغ ناك و أ ثالث

NEنأب سأب الف : :يرحتلا دعب هب ينعي يح هنأ اهيأر ا  

 هب عيانم الو «ةىراط عطاقلا نأل ؛جوزتت زتت مث «دتعت

 ناب سأب الف :يتّدع تّضقناو «يجوز ينقط :لجرل تلاق ول اذكو

 ۰ .اهجوزتي

 .قرلا وه :ءارلاب )١(



 .٠ ه٠. و و. هو ها واوا و هه اه هو هه ههه يلهو يو ولو ولاهو هه ها هله ولو هو وه هاه واه هج ههه

 َرخآ جوزب تجوزتو «يتدِع تضقنا :ثالثلا ةقلطملا تلاق اذإ اذكو ر م
 .لوألا ٌجوزلا اهجوزتي نأب ساب الف :يتّدع تضقناو :ينقّلط مث «يب لَخَدو

 .ةىراط مطاقلا نأل ؛ينقتعأف «نالفل ةمأ تنك :ةيراج تلاق ول اذكو

 نيح جوزلا ناك وأ ءًادساف ناك حاكنلا لصأ نأ ٌربخم اهربخأ ولو

 كلذب دهشَي ئتح هّلوق لبقي مل :ةعاضرلا نم اهاخأ وأ ءًادترم اهجوزت
 :ةانارمار زجروا نجر

 نم كّتخأ وأ ةدترم يهو اهتجوزت كنأ أ ريخم هربخأ اذإ اذكو

 201 0 ادعوك دين نع اجاوب عادوا E :ةعاضرلا

 «هداسف راكنإو «هتحص ىلع لدي ٍدقعلا ىلع مادقإلاو «ٍنراقم ٍداسفب ربخأ

 .رهاظلاب عزانملا تبثيف

 نم تعضترا اهنأ جوزلا ٌربخأف «ةريغص ةحوكنملا تناك اذإ ام فالخب
 يف ٌةئراط مطاقلا نأل ؛هيف ٍدحاولا لوق لبي ثيح ءهتخأ وأ هم
 .اقرتفاف «ٌعِزانملا تبثي ملف «همادعنا ىلع لدي ال لوألا مادقإلاو

 .قرفلا رودي :'"”يفرحلا اذه ئلعو

 0 يعالي جر راپ ۾ يف اهسفن نع بع ال ةريغص ةيراج تناك ولو
 نأ هعسي مل :لصألا انأ :تلاقف رح الب يف لجر اهيل تربك املف

 .مدقت ام فالخب ءديلا وذ وهو «عزانملا يققحتل ؛ اهجوزتي

 )١( ةيانبلا .ةتكنلا هذه ىلع يأ 5 1١/06٠.



 0۰۱ عيبلا يف لصف

 بحاصل هرکی هنإف : نيد هيلعو ءاهتمث ذخأو ءارمخ ملسملا عاب اذإو 30 7 7 هتك 7 2 ٠

 .هب سأب الف : ًاينارصن عئابلا ناك نإو «هنم ذخأي نأ نّيّدلا

 ٍدلب يف كلذ ناك اذإ .مئاهبلاو نييمدآلا تاوقأ يف ٌراكتحالا هرکیو

 . هب سأب الف : رضي ال ناك اذإ امأف «يقلتلا كلذكو «هلهأب ٌراكتحالا رضي

 هركي هنإف :نيد هيلعو ءاهتمث َذَخَأو ءًارمخ ملسملا عاب اذإو) :لاق

 .هنم ٌلخأي نأ نيدلا بحاصل

 .(هب سأب الف :ًاينارصن ر عئابلا ناك نإو

 لامب سيل رمخلا نأل ؛لَطَب دق :لوألا هجولا يف عيبلا نأ :قرفلاو

 هدخآ هل ل الف «يرتشملا كليب لع لا يقف «ملسملا قح يف مّوقتم

 .عئابلا نم

 هكلمف «يمذلا قح يف موقتم لام هنأل ؛عيبلا حص : : يناثلا هجولا يفو
 م دغا لف «عئابلا

 [: راكتحالا مكح]

 لب يف كلذ ناك اذإ ءوئاهبلا و نييمدآلا تا ا يف ٌراكتحالا هركيو) :لاق

 .(هب سأب الف : رضي ال ناك اذإ امأف «يققلتلا كلذكو «هلهأب ٌراكتحالا رضي

 ركتحملاو «قوزرم بلاجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هيف لصألاو
 ا

 نب ديز نب يلع هيف :دئاوزلا يف يريصوبلا لاق «(7؟07١5) هجام نبا ننس )000(

 نب دبعو YoAD)» ىمرادلاو «هيوهار نب قاحسإ هاورو «ها .فيعض وهو «ناعدج



 هه 6و و ها. اه واو ده وأو ده هو هده هاو دو و و هده ده ولو هاه وه وه ولو ولو هاه جاو و واه ها ههه

 قيبضتو «مهقح لاطبإ : عيبلا نع عانتمالا يفو ةماعلا تح هب َقّلعت هنألو
 .ةريغص ةدلبلا تناك نأب «كلذ مهب رضي ناك اذإ هركيف «مهيلع رمألا

 نم "هکلِي سباح هنأل ؛ًاريبك ٌرْصِحلا ناک ناب رضي مل اذإ ام فالخب

 .هريغب رارضإ ريغ

 مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأل ؛ليصفتلا اذه ىلع :يقلتلا كلذكو
 ."”نابكرلا يقلت نعو ,"”بّلجلا يقلت نع یهن

 :سّبل نإف «ةدلبلا رعس راّجتلا ىلع يقلتملا سبي مل اذإ اذه :اولاق
 .مهب ٌرِداغ هنأل ؛''”نيهجولا يف ٌةوركم وهف

 : "*تّقلاو ِنْبَتلاو ريعشلاو ةطنحلاك «تاوقألاب راكتحالا صيصختو
 و

 17/7 ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو ٠۲٦1/٤ ةيارلا بصن يف امك ء(١٠۷١٠)

 حيحص يف :««ىطاخ الإ ركتحي ال» :ظفلبو «فيعض هدانسإ :"57/5 يرابلا حتفو

 )١1505(. ملسم

 .هكلم سباح :ئرخأ خسُت يف تطبضو )١(

 )١1519(. ملسم حيحص (؟)

 )۱٥۲۱(. ملسم حيحص (۳)

 .ريغي مل وأ ءرضأ (5)

 «سيردلاو «ميسربلا ئمسيو «ةسبايلا ةبطرلا يهو «تّفج اذإ ةصقصفلا يه (5)
 .605/ ١5 ةيانبلا رظني



 ه6 . اه. هو او د. ا.ه. و و واو واو و وأو هو ا. ىو و هو ده و دو اوه هد وهو هاو اه هه هه هاه هه هاه

DENلا روق فاعلا  

 .ًابوث وأ ةضف وأ ًابهذ ناك نإو

 ا

 «ةهاركلا يف ُرْؤملا وه ذإ ءررضلا ةقيقح َربتعا هللا همحر فسوي وبأف

 ا ا لاا هللا همحر ةفينح وبأو

 :تلاط اذإو ءررضلا مدعل ؛اراکتحا نوكي ال :ترصق اذإ املا يل

 .ررضلا ققحتل ؛ًاهوركم ًاراكتحا نوكي

 » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل امو نيعبرأب ةرئقم يه :ليق مث

 ينم هللا ةئىربو هللا نم َءىِرَب دقف : ةليل ّنيعبرأ ًاماعط ركتحا

 ثك :هقوف امو ٌرهشلاو «لجاع ليلق :هنود ام نأل ؛رهشلاب ليقو

 .عضوم ريغ يفرم دقو «لجآ
 صّبرتي نأ نيبو «"”"ةّرعلا صّبرتي نأ نيب مثأملا يف توافتلا عقيو

 ها اسلا و. طحتفلا

 .اذكهو اذكه ثيدحلا ءاج دقو .اموي :خسُن يفو )١(

 مكاحلل كردتسملا «(4880) دمحأ دنسم )7١745(« ةبيش يبأ نبا فنصم (۲)

 يرابلا حتف يف امك «لاقم هدانسإ يفو .(5877) طسوألا مجعملا «(5174)

 .دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ هححصو ٤1۷/١١ رينملا ردبلا رظنيو «“ ٤

 .ًاردان ًازيزع نوكي نأب «ماعطلا ةّرع يأ (۳)



 عيبلا يف لصف 31
<i ۶رګتحمب سيلف : رَخآ ٍدلب نم هّبلج ام وأ «هتعْيض هلع ركتحا نمو مل 7 5 8  . 

o Pf f o. 4 0 ةدملا تلق نإو "'مئأي اّمأ ءايندلا يف ةبقاعملل :'""ةدملا : ليقو. 

 ""ةدومحم ريغ ماعطلا يف ةراجتلا نأ مالا

 .(ركتحمب سيلف :َرَخآ الب نم هّبَلج ام وأ «هتعّیَض لغ ركتحا نّمو) :لاق

 نأ ئرت الأ ؛ةماعلا ُقَح هب قّلعتي ملو «هقح صلاح هنألف : “لوألا امأ
 .عيبي ال نأ هل كلذكف «عرْرَي ال نأ هل

 امنإ ةماعلا ىح نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ لوق روكذملاف :يناثا ا
 .اهئانف ىلإ بجو ءرصملا يف عوج عوج ا راع

 .انيور ام قالطإل ؛هركي :هللا همحر فسوي وبآ لاقو

 وهف : بلاغلا يف رصملا ىلإ هنم بّلجي ام لك : هللا ةر دمعت” لاقو

 .هب ةماعلا ٌقَح قلعت ؛هيف ٌراكتحالا مرحي ءرصملا ءانف ةلزنمب

 ؛رصملا ئلإ هنم لمحلاب ةداعلا رج مل اد دلبلا ناک اذإ ام فالخب

 .ةماعلا ىح هب قلعي مل هنأل

 .ريزعتلاب ايندلا يف ةبقاعملا لجأل :راكتحالا يف ةدملا برض يأ )١(

 اذهو «ةدملا تلق نإو مثأي هنإف :مئإلا اّمأ :هريدقت : ٠٥۷/٠١ ةيانبلا يف لاق (۲)

 ها .ليوأتلاب الإ ةيبرعلا دعاوق هابأت بيكرت
 يف اذك «هب سأب الف :راكتحا الب هيف حابرتسالا امأ ءراكتحالا قيرطب ينعي (۳)

 يف هركذ :ةيفنحلا عورف يف ةيهاشلا دئاوفلاو ١5//001« ةيانبلا ها .ةّيهاشلا دئاوفلا

 .هفلؤم مسا ركذي ملو ١17948/7« نونظلا فشك

 .هتعيض ةلغ ركتحا اذإ ام وهو )٤(



 0۰0 عيبلا يف لصف

 مسخ و م

 . سانلا ىلع رعسي نأ ناطلسلل يغبني الو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(سانلا ىلع َرْعسُي نأ ناطلّسلل يغبني الو) :لاق

 ."”«قزاّرلا طسابلا ضباقلا ٌرْعسملا وه هللا نإف ءاورّعَسُت ال» :مالسلاو

 ضّرعتي نأ مامإلل يغبني الف «هّريدقت هيلإف ءردقاعلا ىح َنمثلا نألو
 ني ام ىلع «ةماعلا ررض عف هب قلعت اذإ الإ ءهَقَحِل

 هتوف نع لَضَف ام عيبب ركتحملا ٌرمأي :رمألا اذه يضاقلا ىلإ َمِقُر اذإو

 .راكتحالا نع هاهنّيو «كلذ يف ةعّسسلا رابتعا ىلع ءهلهأ توقو

 ههل ًارجز ؛ئري ام ىلع هررعو ءهَسَبَح :ئرخأ ةرم هيلإ عفر نإف
 .سانلا نع ررضلل ًاعفدو

 «"”اشحاف ًايدعت ةميقلا نع نودَعَتيَو «نومكحتي ماعطلا بابرأ ناك نإف

 هب سأب ال لئنيحف :ريعستلاب الإ نيملسملا قوقح ةنايص نع يضاقلا رجعو
 ."”ةريصبلاو يأرلا لهأ نم ٍةروشمب

 هزاجأ :هنم رثكأب عابو كلذ نع لجر ئّدعتو «كلذ لعف اذإف
 ىلع ٌرجحلا ىر ال هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌرهاظ اذهو «يضاقلا

 .مهنايعأب موق ئلع ٌرْجَحلا نوكي نأ الإ ءامهدنع اذكو حلا

 ‹حيحص نسح :لاقو ء(٤۱۳۱) يذمرتلا ننس )740١(« دواد يبأ ننس )١(

 ٤۷١/١١. رينملا ردبلا رظنيو

 .ه۸ ٦1١ ةخسن ةيشاح .هب عابي ام فعيغب هعيبي يذلا وهو )۲(

 .رصبلا : خست يفو (۳)



 عيبلا يف لصف 2

 . ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب هركيو

 .ًارمخ هذي هنأ ْمَلعُي نم ريصعلا عيبب ب سأب الو

 .عيبلا ىلع ِهركم ريغ هنأل ؛حص :مامإلا هرّدق امب مهنم عاب نمو

 : ؟هاضر ريغ نم هّماعط ركتحملا ىلع يضاقلا عيبي لهو

 “نويدملا لام عيب يف فرع يذلا فالتخالا ىلع وه :ليق

 ررض عفدل ٌرْجحلا ئري هللا همحر ةفينح ابأ نأل ؛قافتالاب «عيبي :ليقو

 .كلذك اذهو «ماع

 .(ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب هركيو) :لاق

 «ةيصعملا ىلإ بّيبست هنأل ؛ةنتفلا لهأ نم هنأ فرعي نمم :هانعم

 ّ .ريسلا يف هاي

 نأ َلِمَتِحَي هنأل ؛كلذب ساب ال :ةنتفلا لهأ نم هنأ فرعي ال ناك نإو
 .كشلاب هركي الف «ةنتفلا يف هلمعتسي ال

 نأل ؛(ًارمخ هذي هنأ مّلعُي نمم "ريصعلا عيبب ساب الو) :لاق

 .هريغت دعب لب «هنّيعب ماقُث ال ةيصعملا

 هنّيعب موقت ةيصعملا نأل ؛ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب فالخب

 ىلع عيبي ال :مهضعب لاق :عيبلا نع عنتما اذإ سلفملا نويدملا لام عيب يأ )١(

 ٥٦١/٠١. ةيانبلا ها .امهبهذم ىلع عيبيو «ةفينح ىبأ بهذم

 0٥٤۸/۲. رهنألا عمجم .بنعلا ريصع يأ (۲)



 0۰۷ عيبلا يف لصف

 ت  0 4Aر ê .2 سمسم <

 هيف عابي وأ «ةعيب وأ «ةسينك وأ ءران تيب هيف ذختبل اتيب رجأ نمو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءهب سأب الف : داوّسلاب ٌرمخلا

 . كلذ نم ءىشل هّيركي نأ ىغبني ال : الاقو

 تھ 0# م م ل تي هع r م 5
 عابي وأ «ةعيب وأ «ةسينك وأ ءران تيب هيف ْذَخْنَيل اتيب رجآ نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «هب سأب الف :داوّسلاب ٌرمخلا هيف

 .ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ؛(كلذ نم ءىشل هيركي نأ ىغبني ال :الاقو

 درجت ةرجألا بحت اذهلو تلا ةف ارغب درك ةراجتالا نأ هلو
 5 و 5 01

 «هيف ٌراتخم وهو «رجأتسملا لعفب ةيصعملا امنإو «هيف ةيصعم الو «ميلستلا

3 8 

 «سئانكلاو َيبلا ذاختا نم نونكمي ال مهنأل :داوّسلاب هدّيق امنإو
 .'''اهيف مالسإلا رئاعش روهظل ؛راصمألا يف ريزانخلاو رومخلا ٍعْبَب راهظإو 60 2 : نع ل د هوا لفل

 .داوّسلا فالخب

 امأف ءةمذلا لهأ اهلهأ بلاغ نأل ؛ةفوكلا داوس ىف ناك اذه :"اولاق
 وهو ءًاضيأ "اهيف ٌنونكَمُي الف «ةرهاظ اهيف مالسإلا مالعأف :انداوّس يف
 .حصألا

 .راصمألا يأ (۱)

 .هللا مهمحر خياشملا يأ (۲)

 :لاق ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يف نكل «ه١۹۸ ةخسن ةيشاح .انراصمأ يف يأ ()

 .داوّسلا يف يأ



 عيبلا يف لصف 0۰۸

 همحر ةفينح يبأ دنع ٌرجألا هل ُبيطَي هنإف :ًارمخ يّمِذل لَمَح نمو

 . كلذ هل هرکی : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو « هللا

5 50 

 .اهضرأ عيب هركيو «ةكم تويب ءانب عيبب سأب الو

 ةفينح يبأ دنع ٌرجألا هل ُبيطَي هنإف :ًارمخ يمِذل لمح نّمو) :لاق

 هنأل ؛(كلذ هل هرکی : هللا اهر داخو فس وپ وبأ لاقو «هّللا همحر

 .ةيصعملا ىلع ةناعإ

 :ًارشع رمخلا يف َّنَعَل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 .")هيلإ ةّلومحملاو ءاهلماح
 0 5 ت

 برشلا سيلو «راتخم لعاف لْعِف وهو ءاهبرش يف ةيصعملا نأ :هلو

 .هب دصقي الو «لْمحلا تارورض نم

 ئ و

 .ةيصعملا دصقب نورقملا لمحلا ىلع لومحم :ثيدحلاو

 دنع اذهو «("اهرضرأ عيب هركيو ءةكم تويب ءانب عيبب سأب الو) :لاق

 ؛ هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «ًاضيأ اهيضرأ عيبب سأب ال :الاقو

 .ءانبلاك راصف ءاهب يعرشلا صاصتخالا روهظل ؛مهل ةكولمم اهنأل

 ء(۳۳۸۱) هجام نبا ننس «(۱۲۹) يذمرتلا ننس ء(٤۳۹۷) دواد يبأ ننس )١(
 .)00) ا نبا هححصو

 ٌضرألا كلمي الو «ءانبلا ناسنإلا كلمي دق :تلق .ها .اهيضارأ :خسُن يفو (1)



 .٠ هو د. او و د. د. او اهو واو هاه وه و هلو وه هواه هواه هه هو هاو هو واو هاو وو هو هلو ههه هاه

 ةكم نإ الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هللا همحر ةفينح يبألو
 MW £ 0 و

 : ترون الو ءاهعابر عابث ال «مارح

 ميظعتلا رثأ ةيآ رهظ دقو «ةبعكلا ءانف اهنأل ؛ةمرتحم " ةرح اهنألو NA e a AE TA اا ةسقال

 اذكف ةايكوش هيض لو ءاهالخ ْىَلتخَي الو ءاهديص فتي ال ئتح «اهيف

 .ينابلا كلم صياخ هنأل ؛ءانبلا فالخب «عيبلا قح يف

 َضرأ َرَجآ نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًاضيأ اهّثراجإ هركيو

REابرلا لكأ »". 

 هيلع هللا لوسر ٍدهع ىلع “بئاوسلا :ئمست ةكم يضارأ نألو
 نكسأ :اهنع ئنغتسا نمو ءاهتكس :اهيلإ جاتحا نم "٠ مالسلاو ةالصلا 00 -ٍ 2 ^ (0) 5

 هنأل ؛كلذ هل هركي :ءاش ام هتف ات لاقب دنع ًامهرد عضو نمو

 ظافلأب قرط ةدع هلو ء(١۲۳۲ كردتسملا )70١5(« ىنطقرادلا ننس )١(

 1 ةياردلا يف رظنت ةبراقتم

 .01/7/15 ةيانبلا .ئلاعت هلل ةصلاخ ةكم نأل يأ (۲)
 ةكم تويب رجأ نم لكأ نَم» :نم فرح ظفللا اذه نأو 710/7 ةياردلا رظني (۳)

 كردتسملا يف مكاحلاو «راثآلا يف نسحلا نب دمحم هاور هنأو ««ًاران لكأي امنإف :ًائيش

 01/7/1١5. ةيانبلا رظنيو ءامهريغو

 .ءاشي نم اهب عفتني ءاهل كلام ال يتلا يأ «ةبئاس :عّمَج (5)

 )٥( ةياردلا .حيحص هدانسإ :دئاوزلا يف لاق «(71017) هجام نبا ننس ۲۳۷/۲.



 عيبلا يف لصف د
 .ه ده ده د. دو و ه٠. و و ىو و. GOS و واو ده و اه هو ده هو وله هاهو هه ه 4 4 ي ي ي ي ي يه

 و اف اع ءاش ام هتك داي ذآ یهو + اهل ديا رج اض رف کلم

 "عفن رج ضْرَق نع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 ور هنأل ؛ًاءزجف 80 ءاش ام هنم ڏخأي مث «هعدوتسي نأ يغبنيو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءرذيخآلا ئلع ءيش ال :َكَلَم ول تح «ضّْرقب سيلو

FF Fe FF 

 يقهيبلا ننس ««ًابر وهف ةعفنم رج ضرق لك» : ظفلب )٤۳۷( ثراحلا دنسم (1)

 هنإ :لاقو «بعصم نب راوسب هّلعأو «هماكحأ يف قحلا دبع هركذو )٠۹۳۲(«
 يف يوانملا لقنو جلا نا ا سمت نايك كرر

 .طقاس هدانسإ نأ :يواخسلا نع ۲۸/٠١ ريدقلا ضيف

 فّنصملا يف ام اهنم «هانعمب مهنع هللا يضر ةباحصلا نع راثآ ةدع تدرو دقو

 .«ةعفنم رج ضرق لك نوهركي اوناك» :لاق ءاطع نع )۲۱٠۷۷(« ةبيش يبأ نبال

 ىلع (ادلجم 1؟) ريبكلا هحرش يف «ه١١٠٠ ت يزاجح دمحم خيشلا لاقو
 نسح ثيدح :هنع لاق ««ريصنلا ئلوملا حتف» :ئمسملا «يطويسلل ريغصلا عماجلا

 :هحرش يف (ه١۷٠٠ ت «دمحأ نب يلع) يزيزعلا هذيملت هنع اذه لقن امك «هريغل

 .5949/15 نئسلا ءالعإ رظنيو :7/*97 يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع رينملا جارسلا
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 ےس ےس Oo رفتم لئاسم

$ 

 دوعسم نبا لوقل ؛(فحصملا يف "طقلاو «"ريشعتلا هركيو) :لاق
 تك BRE 2 ٠ س 5
 .0(فحاصملا اودرج» :ئوريو 3 ”(نآرقلا اودرج» :هنع هللا ىصر

 .ديرجتلا كرب :طَقّتلاو «ريشعتلا يفو

 : 0 ؛هيلع ًالاكتا بازغإلا ظفحب َطْقَتلاو «يتآلا ظفحب ليني ريشعتلا نالو

 ظفحلاب لالخإ كلذ كرت «!ةلالد نم مجعلل دب ال اننامز يف :اولاق
 .”عنيبح نوكيف «نآرقلل ناَزْججِهَو

 .اذه وحنو ءاهريغ نع اهزييمتو «تايآ رشع لك ئلع ميلعتلا وه (۱)
 :طقّتلا لمشيو ءالثم فاقلا نع نيعلا زييمتل ؛طقُّتلاب فورحلا طْقَت يأ (؟)

 .اهطْبِضو «فورحلا ىلع تاكرحلا عضو
 يئاسنلا ننس «(8659) ةبيش يبأ نبا فنصم )۷۹٤٤( قازرلا دبع فنصم (۳)

 .۲۳۹ص ديبع يبأل نآرقلا لئاضف ء(۷٤۳) كردتسملا )2٠١775« ئربكلا

 .ةبيرغ ةياور :559/5 ةيارلا بصن يف لاق (5)

 .بارعإلا ىلع لدت يأ (5)

 .طقنلاو ريشعتلا نم لك يف ًانسح يأ (7)



E 
  o1۲ةقرفتم لئاسم

 . فحصملا ةيلحتب ساب الو

 م ملا 3 ب سأب .مارحلا دجسملا ةّمذلا اهأ خدي نأب سأب الو

 شقتك راصو «هويظعت نم هيف امل ؛(يفحصملا ةيلحتب سأب الو) :لاق
 ."7لبق نم هانركذ دقو «بهذلا ءامب هنبيزتو دجسملا

 .(مارحلا دجسملا ةت ةمذلا لهأ لخدي نأب سأب الو) :لاق

 .كلذ هركي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .دجسم لك يف هرکی :هللا همحر "كلام لاقو

 ارقي كف سجن َنوكرَمَمْل امل 9 :ئلاعت هّلوق :هللا همحر يعفاشلل

 .۲۸/ ةبوتلا .4 اده مهما دب َماَرَحْلأ َدِحْسَمْل

 ءاهنع هجرخُب ًالاستغا لستغي ال هنأل ؛ٍةبانج نع ولخي ال رفاكلا نألو

 .دجسملا بنجي بّثجلاو

 مظتتيف ماع ةساجنلاب ليلعتلاو هللا همحر كلام جي اذهبو

 .اهّلك دجاسملا

 «هدجسم يف فيِقُث دفو لزنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام : انلو

 . اک
 مهو

 .رتولا ةالص باب لبق ءةالصلا باتك یف (۱)

 ٠۷٤/۲. عومجملا .نّكمُي ال هنأ صن لب (5)

 185/١. باهولا دبع ىضاقلل فارشإلا رظني (۳)

 = دنسم «(۱۳۲۸) ةميزخ نبا حيحص «هنع تكسو ((؟75١5) دواد ىبأ ننس (4)



 0۱۲۳ ةقرفتم لئاسم

 . نايصخلا مادختسا هركيو

 . ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإو «مئاهبلا ءاصخب سأب الو

 .ينارصنلاو «يدوهيلا ةدايعب سأب الو

 .لجسملا ثيولت ىلإ يدوي الف «هداقتعا يف ثبخلا نألو

 تاغ اط وا ااو دعونا رريفعلا غ رخ ألا

 .ةيلهاجلا يف مهّتداع تناك امك

 0 مهمادختسا يف ةبغرلا نأل ؛(نايصخلا مادختسا هركيو) :لاق

 .ةمرحم ةلثم وهو «عينصلا اذه ىلع سانلل

 يف نأل ؛(ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإو «مئاهبلا ءاصخب ساب الو) :لاق

 9 تالا عيبا ةعقنف لوألا

 اذه ناك ولف .""ةلْغَبلا بكر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 .””هباب حْبَق نم هيف مِل ؛اهّيكر اَمَّل :ًامارح (9لعفلا
 «مهقح يف رب عون هنأل ؛(ينارصنلاو «يدوهيلا ةدايعب سأب الو) :لاق

 .كلذ نع انيهُ امو

 .۲۳۷/۲ ةياردلا رظنيو ء(۱۷۹۱۳) دمحأ

 )١( ةيانبلا .مالسإلا لهأ ىلع نيلعتسم ءاهيلع نيلوتسم يأ 5 ١/ 047.

 .00/ ١ 5 ةيانبلا .اهسامشو اهحامج ةلازإ :سانلا ةعفنمو ءاهنمس :ةميهبلا ةعفنم (۲)

 .(1000/5) ملسم حيحص )۲۸۷٤(« يراخبلا حيحص (؟)

 .ةلغبلا هنع جتني ثيح «ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإ يأ (5)

 .ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإ وهو «لعفلا اذه باب حتف يأ (0)



 ةقرفتم لئاسم 01

 .كيشرع نم رهلا دِقْعَمب كّلأسأ : هئاعد يف لجرلا لوقي نأ هركيو

 ."هراوجب ضرم ًايدوهي داع مالسلاو ةالصلا هيلع ًيبنلا نأ حصو
 .(كيثرع نم زعلا دقعمب كلأسأ :هئاعد يف لجرلا لوقي نأ هركيو) :لاق 00 YY) ا گا و 2 7 5 5

 فلا عقم و هذه :ناترابع ةلأسمللو

 .دوعقلا نم هنأل ؛ةيناثلا ةهارك ىف بير الو
 و 0 5 0 5

 هللاو 001 وهو « شرعلاب هزع قلعت مِهوي هنآل ؛اىلوألا اذكو

 .ميدق هِتافص عيمجب ئلاعت

 ثيللا وبأ هيقفلا دخ هبو هب سأب ال هنأ :هللا همحر فسوي ىنأ نعو

 ناك هنأ يوُر ٠ “مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ٌروثأم هنأل ؛هللا همحر

 ةمحرلا ئهتنمو ؛كشرع نم ّرعلا دّقعَمب كلأسأ ينإ مهللا» :هئاعذ نم

 )١( دمحمل راثآلا  ۳٦٤/١ةيانبلا ء378/5؟ ةياردلا رظنيو ٠٤/٥۸۸.

 .هب ٌدوقعم يأ 2589/14 ةيانبلا .هدقع عضوم يأ )١(

 يضاق هقّلع ام رظنيو .مّهوت الف ءادبأو ًالزأ ئلاعت هلل ةتباث رولا ةفص نكل (۳)
 ًاعفد :كلذ هرك امنإ ةفينح ابأ نأ ىلإ انه هّبنيو 0598/4 راكفألا جئاتن يف لوطب هداز
 .كاذنآ مهئتتف ترهظ دقو «ةلزتعملا مهوتل

 يقهيبلل تافصلاو ءامسألا ءاعوفرم )٤٤١( ىقهيبلل ريبكلا تاوعدلا (5)
 ثب ليم افلا ءاعد نم ء١۲/۲٠ ريبكلا ا ر ر هجرخأو )۲٠۰(«

 . ٠٠٠/٠١ دئاوزلا عمجم يف امك «نسح دانسإب «ةمرخم

 ةيانبلا يف ينيعلا هتوبث ركنأو 1۳/۲ تاعوضوملا يف هركذف يزوجلا نبا امأ
 ل ٤ /0. ٠

 ٥۹۰/٠٤. ةيانبلا .هئاعد يف : خست يفو (0)



 010 ةقرفتم لئاسم

 . وه لکو َرَشَع ةعبرألاو ءوْرّئلاو « جترطشلاب ُبَمّللا هركيو
 ع

 .«ةماتلا كتاملكو «ىلعألا "”هلّدَجو ءمظعألا كمسابو «كباتك نم

 .عانتمالا يف طايتحالا ناكف «دحاو ٌربخ اذه :لوقن انكلو

 كئايبنأ حب وأ «نالف ّقَحِب :هئاعد يف لجرلا لوقي نأ "'هركيو
 لاخلا ئلع ق ولخملل ىح ال هنأل ؛كلسرو

 لکو أ رشَع ةعبرألاو ٍقْرّتلاَو رطل ُبَعّللا هركيو) :لاق
 ءرامق لكل مسا وهو « © صنلاب مارح ُرِسْيَملاف :اهب َرَماق نإ هنأل ؛(ِوَْل

 وهلو ْثَّبَع وهف :نِماقُي مل نإو

 هّبيدأت :ثالثلا الإ لطاب نمؤملا وَ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ."”«هلهأ عم هتبعالمو ءهيمؤَق نع هتلضانمو ؛هيمرفل

 ءهال47 ةخسن ةيشاح يفو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ئلعألا كظح يأ )١(

 ٠ .ىلعألا كتمظع يأ :اهريغو

 امك ءزعلا دقعمب :ئلوألا ةلأسملا فالخب «فسوي وبأ اذه يف فلاخي ملو (0)

 .۳۹۷/ ٩ نيدباع نبا رظني .يناقتإلا هدافأ

 يواطحطلاو ةيناخراتتلا نع ۳۹۷/١ هتيشاح يف نيدباع نبا هلقن ام رظنيو (۳)

 .كلذ يف ٌراثآ تءاج هنأو «كلذ زاوج يف

 .دوهيلا بَل نم عون (5)

 نطَيَّشلأ ِلَمَع نع شجر هالا باَصْناْلاَو ْرييْمْلاَوْرمْفَل امل © :لاعت هلوق يأ (5)

 4٠. /ةدئاملا .4 ُهوُيَِسحْلَم

 لقنو )١77317(« يذمرتلا ننس «هنع تكسو 7017(2) دواد يبأ ننس (5)

 .نسح هدانسإ نأ رجح نبا نع 5٠7/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا



 ا و

Akةقرفتم لئاسم  

 «هتياد ةراعتساو «هتوعد ةباجإو ءرجاتلا ٍدبعلا ةيده لوبقب سأب الو

 .ريناندلاو مهاردلا هئيدهو «بوثلا هوك هرکتو

 ذيحشت نم هيف اَّمِل ؛جنرطشلاب ُْبِعَللا حابي :سانلا ضعب لاقو

 .هللا همحر "”يعفاشلا نع ّيكُحَم وهو «ماهفألا ةيكذتو «رطاوخلا
 6. 9 ا - ل ۶

 :ريشدرنلاو «جنرطشلاب بعل نم) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 ."”(ريزدخلا مد يف هدي َسَمْع امنأكف

 نوكيف «تاعامجلاو عّمجلا نعو «هللا رْكِذ نع ُدّصَي بَل عون هنألو

 ."رسْيم وهف :هللا ركذ نع كاهلأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًامارح

 ع ا © عا e و 000 5
 .هيف لوأتم هنأل ؛ طقست ال :رياقي مل نإو «هتلادع طقست :هب رماق نإ مث

 .مهل ًاريذحت ؛مهيلع ميلستلا هللا امهمحر محمو فسوي وبأ هركو

 .هيف مه اّمع مهّلَعشَيل ؛ًاسأب هب هللا همحر ةفينح وبأ ري ملو

 ةراعتساو «هتوعد ٍةباجإو «رجاتلا ٍدبعلا ةيده لوبقب ساب الو) :لاق

 .(ريناندلاو مهاردلا هثيدهو «بوثلا هثوسك هركتو «هتباد

 )١( بلاطملا ئنسأ ۱۷۷/۱۷ ريبكلا يواحلا .يعفاشلا دنع ًاهيزنت هركي ٤/۳٤۳.

 «ةيهاو ثيداحأ هيف دروو «جنرطشلا :ظفل نودب )۲۲٠۰( ملسم حيحص يف (۲)

 ۲٤٠/۲. ةياردلا يف امك

 .دمحم نب مساقلا نع وه امنإو ءًاعوفرم هرآ مل :7 50/7 ةياردلا يف لاق (۳)

 .بوثلا رجاتلا دبعلا كيلمت يأ (؟)



 o۱۷ ةقرفتم لئاسم

 هد. و ماو هاو ا. .٠ وأو GOSH ORS GO و هاو هده هاهو اه هه هاه »هاه »ههه

 دبعلاو «ٌعّربت هنأل ؛لطاب كلذ لك :سايقلا يفو «ناسحتسا اذهو

 .هلهأ نم سيل

 ناملس ةيده لبق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :ناسحتسالا ُهْجَو

 . ")دبع ناك نيح هنع هللا ىضر

 ني تناکو ءاهنع هللا يضر ةريرب ةيده لبقو

 ص 5 00

م ةوعد مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم طهر باجأو
 O نأ او

 اض ناكو

 هت ا اعلا * إل 5 . اشألا ا ذ نأل

 نمو م ادب رجالا دب رور اا هده: ياو

 .هتارورض نم وه ام كلمّي :ائيش

 )١( دعس نبال تاقبطلا  ۷٠/٤ةياردلا «(51/7) ديبع ىبأل لاومألا ۲/۲٤٠٠.

 )۱۰۷٤(. ملسم حيحص (۲)

 ةيانبلا رظني .نيسلا حتفو ةزمهلا مضب :لاقيو «نيسلا رسكو ةزمهلا حتفب )۳(

 ٤/1

 لاق ۲٤۲/۲« ةياردلا يف هجرخي ملو «بيرغ ۲۸۲/٤: ةيارلا بصن يف لاق (5)

 هجرخأ «كولمملا ةوعد بيجُي ناك ملسو هيلع هللا ئاص هنأ ٌعوفرم ثيدح بابلا يفو
 ناسيك نب ملسم :هيفو «07714) مكاحلاو (7787) هجام نباو )1١17( يذمرتلا

 .فيعض وهو «روعألا

 يف هاور ًادمحم نأو ١٠٤ص يعملألا ةينم يف امهيلع مساق ةمالعلا كردتساو

 .لصألا



 ا و

 ةقرفتم لئاسم 01۸

 ةقدصلاو ءةبهلا هضبق زوجي هنإف : هل بأ ال ٌطيِقَل های يف ناك نمو

 .سايقلا لصأ ىلع يقبف «مهاردلا ءادهإو ءةوسكلا يف ةرورض الو

 ءةبهلا "هضْبق زوجي هنإف :هل بأ ال لل ذاب نق ناك قبر :لاق

 ا
 :ةثالث ٌعاونأ راغصلا ىلع فّرصتلا نأ :اذه لصأو

 ,حاكنإلاك ل وه نم الإ هكلمي ال «ةيالولا باب نم وه عون
 .عرشلا ةبانإب همام ماق يذلا وه يلولا نأل ؛ةيْئِقلا لاومأل عببلاو ءارشلاو

 دب ال ام ءارش وهو 5 لاح ةرورض 0 :رخآ عونو

 هلوعَ نّمم ٌرئاج كلذو ‹“راغصلل رآظألا ةراجإو هُعيبو «هنم ريغصلل
 .مهرجح يف ناك اذإ طقتلمل ةلملاو مألاو معلاو خألاك هيلع قِفنيو

 ٌقح يف طرتشُي ال هنأ الإ ءهب ىو يلولاف :عونلا اذه ءالؤه كلم اذإو

 .هرجح يف يبصلا نوكي نأ يلولا
 اذهف «ضبقلاو ةقدصلاو ٍةبهلا لوبقك «ضْحَم عف وه ام كلا عنو

 نال + هلقعي ناك اذإ هسفنب يبصلاو | معلاو خألاو طقتلملا هكلمي هلک

 ةيالولاو لقعلاب كلمّيف «يبصلل ًارظن ؛هلثم باب ّحْنَق :ةمكحلاب قئاللا
 .قافنإلا ةلزنمب راصو ءرجحلاو

 .طيقّلل ةبهلا طقتلملا ضبق يأ (1)

 ةئطخت متو «راغصلا ةراجإو :ئرخأ يفو ءرآظأل ةراجإو :خسُت يفو (۲)

 .يناقتإلا نع ًالقن ٠٠۷/٠١ ةيانبلا رظني .ةريخألا

 .لقعي :خسُت يفو )۳(



 ي

 14 ةقرفتم لئاسم

 .هرجاؤي نأ طقتلملل زوجي الو

 .معلل كلذ زوجي الو ءاهرْجِح يف ناك اذإ اهتبا َرجاَوُت نأ ٌمألل ٌروجيو

 . بارلا هدابع قُم يف لجرلا َلعجي نأ هركيو
 .هدیقي نأ هرکی الو

 .هرجاؤي نأ طقتلملل زوجي الو) :لاق

 .اهرجح يف ناك اذإ اهتبا ٌرجاؤُت نأ ملل ٌروجيو

 الو «همادختساب هعفانم فالتإ كلمت مألا نأل ؛(معلل كلذ زوجي الو

 .معلاو طقتلملا كلذك

 نم ٌعَرَف اذإ الإ ءررضلاب بوم هنأل ؛زوجي ال :هّسفن يبصلا َرَجآ ولو
 .ئمسملا بجيف «ًاعفن ضّحمت كلذ دنع نأل ؛ لمعلا

 .هانركذ دقو .هسفن ٌرجاؤي روجحملا دبعلا ٌريظن وهو

 «ةيادلا :ئورُيو «(ةياَرلا هدبع قع يف لجرلا لعجَي نأ هركيو) :لاق

 نيب داتعم وهو «هسأر كّرحي نأ نم ةف ىذلا ديدحلا قوطلا وهو
 و 0

 .رانلاب قارحإلاك هركيف «رانلا لهأ ةبوقع هنأل ؛ةملظلا

E: 5لهأو ءاهفسلا ىف نيملسملا ةّنس هنأل ؛(هديقي نأ هركي الو) :لاق د و  

 .هلامل ةنايصو «هقابإ نع ًازرحت ؛دبعلا يف هركي الف « "”ةراعدلا

 .ثْبخلاو داسفلا لهأ يأ )١(



 ةقرفتم لئاسم 0۰

 . ةنقحلاب سأب الو
 .لاملا تيب نم ىضاقلا قّررب سأب الو

 «ٌحابم يوادتلا نال ؛"”يوادتلا "اهب ديري «(ةنقحلاب سأب الو) :لاق

 .؟ثيدحلا "”هتحابإب درو دقو «عامجإلاب
 ءمّرحملا لمعتسُي نأ يغبني ال هنأ الإ ءءاسنلاو لاجرلا نيب قرف الو وهر +

 .مارح :مّرَحملاب ًءافشتسالا نأل ؛اهوحنو رمخلاك

 ةالصلا هيلع هنأل ؛(لاملا تيب نم يضاقلا قزرب سأب الو) :لاق

 ثَعَبو .هل ضرفو ءةكم ىلإ هنع هللا يضر دع باع ْتَعَب مالسلاو

 ."هل ضَرَقَو «نميلا ىلإ هنع هللا يضر ًايلع

 لام وهو «مهلام يف هّتقفن نوكتف «نيملسملا "قس سوبحَم هنألو

 ىلع :هب :يف ريمضلا ركذ امنإو 51١/18: ةيانبلا يف لاق .هب :خسُت يفو )١(
 .ناقتحالا ليوأت

 51١/1١5. ةيانبلا .حابي الف :نيمستلا اهب دارأ اذإ امع ًازارتحا (۲)

 .يوادتلا يأ (۳)

 هل لزنأ الإ ءاد لزني مل هللا نف ءاؤوادت» :ملسو هيلع هلل یلص هلوق ئلإ ريشي (5)
 «(*800) دواد يبأ ننس «حيحص نسح :لاقو «(۲۰۳۸) يذمرتلا ننس :«ءاود
 ۲٤۲/۲. ةياردلا «(5051) نابح نبا هححصو

 هنأ دجأ مل :نيرثألا نع 747/7 ةياردلا يفو «587/5 ةيارلا بصن يف لاق (05)

 .515/165 ةيانبلا رظنيو ءامهل ّضَرَف
2 a 

 با حس يو



 رسولا ند انك 0 ناسا نم حلا نال انهو ةلاعلا كم
 :ةنراتفملا لا فاس اذا تراشملاز

a 00  
 ةيافك نوكي اميف اذهو

orو 7  

 ءاضقلا ذإ «ةعاطلا ىلع ٌراجئتسا هنأل ؛ٌمارح وهف :"”اطرَش ناك نإف
 و و

 .اهلضفأ وه لب «ةعاط

 ال هنأل ؛ذخألا :بجاولا لب «لضفألاف :اريقف ناك اذإ يضاقلا مث . 7 0 20 ل نا“ اح 5 0

 .هتماقإ نع هدِعقُي :بسكلاب لاغتشالا ذِإ هب الإ ءاضقلا ضرف ةماقإ هُنكمُي

 .لاملا تيبب ًاقفر ؛ ليق ام ئلع «ٌعانتمالا لضفألاف :ًاينغ ناك نإو

 قمل ارظنو «ناوهلا نع ءاضقلل هنا ؛حصألا وهو "ڈالا :ليقو

 .”هثداعإ ٌرذعتي : انامز عطقنا اذإ هنأل ؛نيجاتحملا نم هدعب ْىَلوُي
 ا 2 م

 .ةيافكلا ردقب هنأ ئلع لدي :اقزر :هتيمست مث

 .ةيافكلا نم ئطعي الو «هلايعلو هل ةيافكلا ردقب يأ )١(

 ءاضقلا لبقأ ال :لاق نأب ءرمألا ءادتبا ىف ةدقاعمو ًاطرش قزرلا ناك نإف يأ (۲)
 . ٦١١/١٤ ةيانبلا .يئاضق ةلباقمب اذكو اذك ٍةنس لك يف يلاولا ينقزر اذإ الإ

 .ذخألا لضفألا يأ (۳)

 .هنع هعانتماو «ينغلا يضاقلا كرتب لاملا تيب نم عطقنا اذإ يأ (5)

 «نامز ذنم هيف ةداعلا يرج مدعب هيلع جتحي لاملا تيب رومأ يلوتم نأل (0)
 .15//511 ةيانبلا .ريقفلا يضاقلا ررضتيف



 ةقرفتم لئاسم o۲ م

 . مرَحَم ريغ نم دلولا ٌمأو ةمألا َرفاسُت نأب سأب الو

 لوأ يف ذخؤي جارخلا نأل ؛ِةئّسلا لوأ يف هئاطعإب ْمْسرلا ئرج دقو

 .هنم ئطعي وهو «ةتسلا

 :جارخلا نم ذوحأملاو ءةتسلا ريخآ يف ذحؤي جارخلا :اننامز يفو

 .حيحصلا وه «ةيضاملا ٍةنسلا جارخ

 يفالتخا ئلع وه :ليق :اهلامكتسا لبق لزعو «ِّةَنَس قزر ئفوتسا ولو
 ءةئسلا ةقفن لاجعتسا دعب ةتسلا يف تتام اذإ ٍةأرملا ةقفن يف يفورعم

 .درلا بجي هنأ حصألاو

 نأل ؛(مَرْحَم ريغ نم دلولا مأو ةمألا َرْفاسُي ناب ساب الو) :لاق

 «مراحملا ةلزنمب :سملاو رظنلا ىلإ عجري اميف ءامإلا ىح يف بناجألا
 .لبق نم ادام ل

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءاهُعيب عنتما نإو اهيف كلملا مايقل ؛ةمأ :دلولا ٌمأو

 نان ¢ اا



oY باتك 

 باتك

 تاّوَملا ءايحإ

 ةبَلَعل وأ ءهنع ءاملا عاطقنال ؛يضارألا نم هب عفت ال ام : تاوملا

 .ةعارزلا عنمُي امم كلذ هبشأ ام وأ هيلع ءاملا

 يف ًاكولمم ناك وأ «مالسإلا يف هل كلام ال ايداع اهنم ناك امف

 . .فقو اذإ ثيحب «ةيرقلا نم ٌديعب وهو «هنّيَعب كلام هل فرعي ال مالسإلا

 باتك

 تاّوملا ءايحإ

 وأ «هنع ءاملا عاطقنال ؛يضارألا نم هب عفتني ال ام :تاوملا) :لاق

 .(ةعارزلا عنمّي امم كلذ هبشأ ام وأ «هيلع ءاملا ةبّلَعل

 .هب عافتنالا نالطبل :كلذب يمس

 ًاكولمم ناك وأ «مالسإلا يف هل كلام ال "ايداع اهنم ناك امف) :لاق
 وس و

 فقو اذإ ثيحب «ةيرقلا نم ٌديعب وهو «هنّيعب كلام هل فرعي ال مالسإلا يف

 الو ءًاميدق هبارخ ناك ام هب دارملا نأ هللا همحر فنصملا مالك يف يتأيس )١(

 ىنك امنإو ءداعل ةبسن اذه سيل هنأ ٤/٠١ ةيانبلا ىف ىنيعلا نيبو كلام هل فرعي
 .مايألا ميدق يف ناك ًاداع نأل ؛ًابارخ ميدقلا نع كلذب



oتاّوملا ءايحإ ٤ 

 . ٌتاَوَم وهف : هيف توصلا ٌَمسُي ال : حاصف «رياعلا ئصقأ نم ناسنإ

 .(تاوَم وهف :هيف توصلا ُمَمسُي ال :حاصف ؛””رياعلا ئصقأ "نم ناسنإ

 .هللا همحر يرودقلا هرکد اذكه :هنع هللا يضر لاق

 .هبارخ مدق ام :يداعلا ىنعمو

 ملسمل ًاكولمم ٌنوكي ال نأ طرتشُي هنأ :هلا يحز لمشم نع قورملاو

 . لطم ةتيم نوكتل ؛ "اهب قافترالا عاطقنا عم «يمذ وأ

 .اتاوَم نوكت ال :يمذ وأ ملسمل ةكولمم يه يتلا امأف

 .نيملسملا ةعامجل نوكي :هكلام ْفَرعُي مل اذإو

 ."اهئاصقن عرازلا نمضيو «هيلع دري :كلام هل َرْهَظ ولو

 نأل ؛هللا همحر فسوي وبأ هطرش : لاق ام ىلع ٍةنرقلا نع دعبلاو

 ٌراديف «هنع اهلهأ قافترا عطقني ال :ةيرقلا نم ًابيرق نوكي ام نأ ٌرهاظلا
 .هيلع مكحلا

 .يف :خسُن يفو )١(

 .ةدلبلا يف ةرماعلا ةينبألا رخآ نم يأ (؟)

 .كلذ وحنو باطتحالاو ئعرملا ثيح نم كلذو «ضرألا يأ ()

 .قالطإلا ىلع ةتيم ضرألا نوكتل يأ (5)

 .ءايحإلا دعب ةعارزلاب لصح يذلا ضرألا ناصقن يأ (5)

 .هرصتخم يف هللا همحر يرودقلا يأ )ن5



 o0 تاوملا ءايحإ

 دنع هكلمي مل : هنذإ ريغب هايحأ نإو ءهَكَلَم : مامإلا نذإب هايحأ نَم مث

 . هكلمي : الاقو هللا همحر ةفينح ىبأ

 ناك نإو ةقيقح اهنع ةيرقلا لهأ قافترا عاطقنا َربتعا هللا همحر لمحمو

 "”هداز رهاوخب فورعملا مالسإلا خيش ٌمامإلا هَرَكَذ اذك «ةيرقلا نم ًابيرق
 . هللا همحر

 NY) 8 ١ هرم اهو 1 2
 ام ىلع دمتعا هللا همحر ىسخ ر سلا ةمئالا سمش مامإلا خيشلاو

 . هللا همحر و وبأ هراتخا

 هكلمي مل :هنذإ ريغب هايحأ نإو «هكّلَم :مامإلا نذإب هايحأ نم مث) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 . “هل يهف :ةتيم ًاضرأ ايحأ نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هكلمُي :الاقو
 .ديصلاو بّطَحلا يف امك «هكلمّيف «هيلإ هلي ْتَقْبَس ٌحابم لام هنألو ا 54 ها كلم و

 و 04

 ام الإ ءرملل سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبالو

 ا
 مجارتلا جات .ه447 ةنس ئفوتملا «نيسحلا نب دمحم «رهنلا ءارو ام ملاع )١(

 . ۹٥۲۰ص

 ةنس وحن ئفوتملا «يفاكلا حرش طوسبملا بحاص «دمحأ نب دمحم ركب وبأ ()

 .774ص مجارتلا جات .ه

 .ًاتاوم نوكي ال :رماعلا نم برق ام نأ وهو (۳)

 ةيارلا بصن رظنيو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «(21117/4) يذمرتلا ننس (5)

 ۲٤٤/۲. ةياردلا 95

 = نب ورمع :هيف 1١/0: دئاوزلا عمجم يفو )٠۳۳(. يناربطلل ريبكلا مجعملا (6)



 تاّوَملا ءايحإ 25

 .ملسملا هكلمي امك ءايحإلاب ُيمذلا هكلميو

 .عرشل بلص ال «موقل نذإ هلأ ل راو

 «باكرلاو ليخلا “"فاجيإب نيملسملا لي ىلإ هلوصول ؛مونْغَم لام هنألو
 . .مئانغلا رئاس يف امك «مامإلا ِنذِإ نودب هب ّصتخَي نأ دحأل سيلف

 ءزوجي ال ملسملا ئلع جارخلا فيظوت ءادتبا نأل لكلا دف تو

 .ءاملا رابتعا ىلع جارخلا ءاقبإ نوكي ٍلئنيح هنأل ؛جارخلا ءامب هاقس اذإ الإ

 نأل ؛اهب قحأ يناثلا :ليق دقف :هريغ اهعَرَرف ءاهكرت مث ءاهايحأ ولف
 .اهب ّقحأ يناثلا ناك :اهكرت اذإف ءاهتبقر ال ءاهلالغتسا َكّلَم لوألا

 ام ىلع ؛ءايحإلاب اهَكَلَم هنأل ؛يناثلا دي نم اهعزني لوألا نأ حصألاو
 0 وم 01 و ج

 .كرتلاب لوزي ال هكلمو «كيلمتلا مالب هيف ةفاضإلا ذإ «ثيدحلا هب قط

 رفن ةعبرأ نم ٍةعبرألا اهبناوجب ءايحإلا طاحأ مث «ّةتيم ًاضرأ ايحأ نمو
 ؛ةعبارلا ضرألا يف :لوألا قيرط نأ : هللا همحر دمحم نعف :بقاعتلا ىلع

 ۰ .هقح لاطبإ عبارلا ردلصقو «هقرطتل اهنيعتل

 بيس ءايحإلا نأل ؛(ملسملا هكلمي امك ءايحإلاب ُيمذلا هكلمُيو) :لاق

 .دانسإلا اذه يف ةجح ال :لاقو )١7110(«2 راثآلاو ننسلا ةفرعم «كورتم وهو :دقاو

 ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقف 57/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا امأ ها

 لالدتسالا لدب ةلأسملل اهب لدتسي حاحصلا يف ثيداحأ ركذو «فعض هيفو :(707)

 .571/7 ةيارلا بصن رظنيو «هالعأ روكذملا ثيدحلاب

 .باكرلاو ليخلا لامعإب يأ )١(



 اهعَقَدو ءمامإلا اهڌخأ : نينس ثالث اهرمَعَي ملو ءًاضرأ رُک رجح نمو

 . هريغ ىلإ

 نايوتسيف ءهِطْرَش نم مامإلا َنْذِإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع نأ الإ «كلملا
 انلصأ ىلع «''”ءاليتسالا ئتح «كلملا بابسأ رئاس يف امك «هيف

 ءمامإلا اهذَخَأ : نينس ثالث ا ملو ايفر رخ نمو) : لاق

 ةعفنملا لصحتف ءاهّرّمعيل ناك لوألا ئلإ عْفَدلا نأل ؛(هريغ ئلإ اهو

 ؛هريغ ىلإ اهعفدَي :لصحت مل اذإف «جارخلا و الا تح خذ «نيملسملل

 .دوصقملل ضس

 نالا وه امنإ ءايحالا نأل ا ا اا نل رجلا نر
20 

 راجحألا عضوب هثوملعي اوناك مهنأل ؟هب يمس «مالعولل :ريجحتل دلاو

 «ناك امك كولمم ريغ يقبف «هئايحإ نع مهريغ رجحل هَنوُمّلعي وأ «هلوح
 .حيحصلا وه

 رجحتمل سيلا :هنع هللا ىضر َرمع لوقل :نينس ثالث كرب طرش امنإو

 ٤ س ا ةرالث
 . "ىح نينس ثازاي دعب

 .كلملا بابسأ ىلع فطع :رسكلاب )١(

 .اهرمعي :خست يف تطبض و (۲)

 نب نسحلا :هيف ۲۹۰/٤ ةيارلا بصن يف لاق ء"١ص فسوي يبأل جارخلا (۳)

 :؟55/57 ةياردلا ىف رجح نبا لاقو «مالك هيف :رمع نع ديعسو « فيعض :ةرامع

 = .هأو هدانسإ



 ءويهي نامزو «هنطو لإ هيف مجري نامز نم دب ال :هملعأ اذإ هنألو

 ام نأل ؛نينس ثالثب هانردقف «هرجحي ام ىلإ هيف عجري نامز مث «هيف هرومأ
 .كلذب يِفت ال روهشلاو مايألاو تاعاسلا نم اهتود

 .اهكرَت هنأ رهاظلاف :اهئاضقنا دعب رِضحَي مل اذإو

 :ةدملا هذه يضم لبق هريغ اهايحأ اذإ امأف «ٌةنايد هلك اذه: ةارلات

 «هركي هنإف «"'”مايتسالاك راصو «لوألا نود «هنم ءايحولا ققحتل ؛ اهكَلَم

 ١ :دقعلا رر: لف ولو

 ىقن وأ «ةسباي ًاناصغأ اهلوح ٌرَرَع نأب «ٍرَجَحلا ريغب نوكي دق ٌريجحتلا مث
 وأ شيشحلا نم اهيف ام "دصح وأ «كوشلا نم اهيف ام قرحأو ل

 ؛ "اسما مّ نأ ريغ نم ءاهيلع بارتلا لَعَجو ءاهّلوح اهّلعجو «كوشلا

 نع قاحسإ نب دمحم ينثدح :لاق «رخآ قيرط نم هجرخأ فسوي ابأ نکل :تلق

 يف هيوجنز نبا هجرخأو ««...لاق باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا

 ۲٤٠٥/۲. ةياردلا يف امك «تاقث هلاجر لسرم دنسب «رخآ ظفلب 555/7 لاومألا

 .ءارشلا يف موّسلا يأ )١(

 .مولعملاب .لعف :خسُت يف تطبضو «مايتسالا يأ (5)
 دضخ :لاقي :تلق .داضلاو ءاخلاب .دضخ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو (۳)

 .(دضخ) حاحصلا راتخم .هكوش طق يأ :رجشلا

 سلا سيو املا دريل للل اني اه (4)



  4 Oمم هم. ا. ماه. ها واو و واو هاو وده هه هاو هو واو ههه هو واو د واو هاو ده ده اه هه ده هاهو 6 .٠

 ر ےس رس

 درو ريخألا يفو «نيعارذ وأ ًاعارذ رب نم َرَمَح وأ «لوخدلا نم سانلا عنميل

 خلا
0 2 

 .ءايحإ هنأ : هللا همحر دمحم نعف :اهاقسو ( ایک ولو

 و 2 تر

 م و “نع 2 هكر

 .اريجحت نوكي :اهِقَسَي ملو ءاهراهنأ رفح ولو

 .نّيَلعفلا دوجول ؛ءايحإ ناك :راهنألا رفح عم اهاقس نإو

 ؛ءايحإ نوكي :“ءاملا مصعي ثيحب «“اهَمنس وأ ."”"اهطوح ولو

 .ءانبلا ةلمج نم هنأل

 رظنيو «ها .ثيدحلا بتك يف هل دوجو الو «يقانغسلا هركذ ثيدحلا اذهو ««رجحتم

 .۲۹۱/ 5 ةيارلا بصن

 هيلع هللا ئلص هلوق هب دارأ :حارشلا لاق :لاقف ١7/١0 ةيانبلا يف ينيعلا امأ

 نأ مزلي ال :لاقو «هل هتفرعم مدع يف يعليزلا ىلع درو ؛...رثب نم رفح نم :ملسو

 مامإلا هاور ام :هدارم نوكي نأ زوجي لب «فنصملا دارم وه ثيدحلا اذه نوكي

 .ربخلا مامت رظنيو «ريجحتلا نم رفحلا نأ هيفو «هنع هللا يضر رمع نع يعفاشلا

 .ثرحلل اهَبَلَق يأ (۲)

 .ًاطئاح اهل لعج يأ (۳)

 .ريعبلا مانس نم ٌدوخأم «مانّسلا اهل لعج يأ )٤(

 .اهيف لوخدلا نم ءاملا عنمي وأ ءاهريغ ىلإ ناليسلا نع ءاملا ظفحي يأ (0)



oتاّوملا ءايحإ  

 ءةيرقلا لهأل ىَعْرَم كريو «زماعلا نم َبُرَق ام ءايحإ ٌروجي الو
 . مهدئاصحل ًاحَرْطَمو

 و و. ماس a رک 2

 .اهميرح هلف : ٍةيرب يف ارئب رفح نمو

 ."0اهَرَذَي اذإ اذكو

 «ةيرقلا لهأل ّىَعْرَم كرتيو وقاد ع OE لاق

 a اعرطو

 نوكي الف «هاّیب ام ىلع «”'اهليلد وأ اهتقيقح "'اهيلإ مهتجاح ققحتل
 .رهنلاو قيرطلا ةلزنمب ءاهب مهّقح قّلعتل ؛ًاتاوم

 «هنع نيملسملل ىنِغ ال ام عطب نأ مامإلل زوجي ال :اولاق اذه ئلعو

 .انركذ امل ؛اهنم سانلا يقتسي يتلا رابآلاو «حلملاك

 .(اهميرح هلف :ِةّيرب يف ًارئب َرَمَح نَمو) :لاق
 .“هدنع :مامإلا نذإب تاوم ضرأ يف رفح اذإ :هانعمو

 .رذبلا اهيف ئقلأ يأ )١(

 0 «ئعرملا يأ :امهيلإ رسل ياو ءرماعلا نم برق ام ىلإ يأ (۲)

 دنع ةجاحلا ةقيقح ةقيقح ققحتل يأ «مهتجاح نم لدب هنأ ىلع ءّرجلاب :اهتقيقح ()

 فسوي ا ليلد ققحتلو يأ هيلع فطع :اهليلد وأ «هللا همحر دمحم

 فسوي ىبأ دنع يأ :ها/47 ةخسن ةيشاح ىف بتكو 018/16 ةيانبلا ها .هللا همحر

 ٠ فا ا ا ن قو «ليلد :برقلا :هللا همحر

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (5)



 o۳۱ تاّوملا ءايحإ

 .ًاعارذ نوعبرأ اهميرحف : نّطَعلل تناك نإف

 يبأ دنعو ءامهدنع اذهو .ًاعارذ نوتس اهّميرحف : حِضاَّئلل تناك نإو
¢ 5 22 

 . اعارذ نوعبرأ : هللا همحر ةفينح

 ل هر

 .ءايحإ رئبلا رفح نأل ؛امهدنع :هنذإ ريغبو «هنذإب وأ

 .(ًاعارذ نوعبرأ اهميرحف :"'”نّطَعلل تناك نإف) :لاق

 نوعبرأ اهّلوح امم هلف :ًارئب َرَفَح نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .«هتیشامل ًانطع ؛ًاعارذ

 ا

 و ك ر 427 8

 ءاملا لوحتيو «ةوخر ىضارألا ىف نأل ؛ بناج لك نم هنأ :حيحصلاو
 ا » 2 5 و

 .اهتود رفح ام ىلإ

 ءامهدنع اذهو «ًاعارذ نوتس اهّميرحف :حيضاّنلل تناك نإو) :لاق

 .(اعارذ نوعبرأ :هللا همحر ةفينح ىبأ دنعو

o 7 « 

 ميرحو «عارذ ةئامسمخ :نيعلا ميرح» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهل

 ."”«(اعارذ نوتس :حضانلا رئب ميرحو «اعارذ نوعبرأ :نطعلا رئب

 اهنم ئقتسُي يتلا رثبلا :دارملاو «ءاملا لوح اهكربمو «لبإلا خانم :نّطعلا )١(
 ١9/168. ةيانبلا .ريعبلاب اهنم ئقتسي يتلا رئبلا :اهب دارملاف «حضانلا امأو «ديلاب

 رظني «هيوقت دهاوش هلو .«(75177) يمرادلا ننس )۲٤۸٩(« هجام نبا ننس (۲)

 .750/17 ةياردلا 1/۳ ريبحلا صيخلتلا ۲۹۱/٤ ةيارلا بصن

 ءاذكه هدجأ مل :140/؟ ةياردلا يفو «بيرغ :197/5 ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 = ٤۷٥/۲ رابخإلاو فيرعتلا يفو «4 07ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهبقعتو



 و 2

 . عارذ ةئامثالث : ةياور يفو «عارذ ٍةئامسمخ اهميرحف : انيع تناك نإو

Eا ل ا سا سعب عر ل  
 .ءاشرلا لوطي دقو «ءاقتسالل هتباد ريسي نأ ىلإ هيف جاتحي دق هنألو

 .توافتلا نم دب الف «ةجاحلا ِتَْلقف «هديب هنم ءاقتسالل :ٍنَطَعلا رئو

 :هب لمعلاو «هلوبق ىلع قفتملا ٌماعلاو لصق ريغ نم ءهانیور ام :هلو

 .هب لمعلاو «هلوبق ىف فلتخملا صاخلا نم هدنع ْئلوأ

 ءرفحلا عضوم يف هّلمع نأل ؛ميرحلا قاقحتسا ئبأي سايقلا نألو

 :"”هيف اضراعت اميفو «هانكرت :''”ناثيدحلا هيلع قفتا اميفف « "هب قاقحتسالاو

 ءديلاب حضانلا رئب نمو «حضانلاب نّطعلا رثب نم ئقتسُي دق هنألو
 2 21 و

 .امهيف ةجاحلا توتساف

 .ةفاسم ةدايز ىلإ هيف جاتحي الف «رئبلا لوح َريعبلا ريدي نأ هنكمُيو
 و 26

 ةثامثالث :ةياور يفو «عارذ ةئامسمخ اهميرحف :انيع تناك نإو) :لاق

 .انيور اَمِل ؛(عارذ

 ومار يم د : 0 ۱ 2 1
 جرختست نيعلا نأل ؛ةققحتم :ةفاسم ةدايز ىلإ هيف ةجاحلا نألو

 ف 2: نك ع
 «ءاملا هيف عمتجي ضوح نيو ءءاملا هيف يرجي عضوم نم دب الف «ةعارزلل

 .ظفللا اذهب هجولا اذه نم ١57/78 لصألا ىف دمحم هجرخأ :لاقف

 .لمعلاب يأ )١(

 .سايقلا انكرت ةلاحلا هذه يفو ءًاعارذ نوعبرأ وهو )۲(

 .سايقلا انظفح نيتسلا ئلإ نيعبرألا ىلع داز اميفو يأ (6)



 o تاّوَملا ءايحإ

 .هنم مم : اهميرح يف َرِفحَي نأ دارأ نّمف

 ُريدقتلاو «ةدايزلاب ُردقُي اذهلف «ةعرزملا لإ "هيف ءاملا يرجي عضوم نمو
 .فيقوتلاب : ةئامسمخب

 «نّطَعلا يف هانركذ امك «بناج لك نم عارذ ةئامسمخ هنأ حصألاو

 .لبق نم هاّيب دقو «"””ةرّسكملا "يه :عارذلاو

 ءاهب ةبالصل ؛ م هيضارأ ي يف هانركذ امب رئبلاو نيعلا يف ٌريدقتلا نإ :لبقو

 .لوألا َلطعتيف «يناثلا ىلإ ءاملا لوحتي ال يك داف «ةواخر انيضارأ يفو

 ىلإ يدوي ال يك ؛(هنم عم :اهميرح يف ريفحي نأ دارأ نمف) :لاق

 هنكمت ةرورض ميرحلا كلم رفحلاب هنأل اذهو «هب لالخإلاو هن شوق

 دل نق فرع نالا «هب عافتنالا نم

 .ًاعربت ””هسبكيو هَحِلصُي نأ لّوألل :ئلوأألا ميرح يف ًارثب رخ رفتحا نإف

 ةيانج ةلازإ نأل ؛هسْبكب هذخأي نأ هل :ليق :هيف يناثلا ذخآ دارأ ولو

 اسفرت دخوب هنإف «هريغ راد يف اهيقلُي ةسائكلا يف امك اذا :هرفح

 .هنم :خسُت يفو (۱)

 .حاحصلا راتخم .ثّئؤُيو ركذُي عارذلا :تلق .وه :خسُن يفو (۲)

 «ةحاسملا عارذ نم رصقأ يهو «سابركلا عارذ ئمستو «ةماعلا عارذ يهو (۳)

 .تاضبق تس يهو

 .ئراخبو دنقرمس يأ :انيضارأ :هلوقو «برعلا يضارأ يأ (:)

 )٥( ةيانبلا .ريسفت فطع :هسبكيو :هلوقو «سبكلاب هحلصي نأ يأ ٠١/۲۷.

 .هسبكب يأ (1)



 تاوملا ءايحإ هال:

 .٠ 6٠و هو و و و. هو GOOG GG هو ىو واه هه هو اه ه واهو اه هوه هو هو اهله هاه

 «هريغ رادج مده اذإ امك ءهسفنب هسبكي مث «ناصقنلا هُنمضُي :ليقو

 همحر '"'فاّصّخلل «يضاقلا بدأ» باتك يف هّركذ .حيحصلا وه اذهو

 .ناصقنلا ةفرعم قيرط ركذو «هللا
 ع 5 3 0 7

 نذإب ناك نإ :ُدَعَتم ريغ هنأل ؛هيف نامض الف :ئلوألا يف بِطَع امو

 .امهدنع هنذإ ريغب ناك نإ اذكو ءٌرهاظف :مامإلا

 ليبسب وهو رجحت رفحا لمحت هلأ هلا ةمحر ةف بآل رذعلاو

 .هنودب هكلمي ال ناك نإو مامإلا ْنْذِإ ريغب هنم

 رغ كلم ىف رد تح دل ام ال ناما هيف نالا نق بطعام
 ا و ع 75 9 5

 الف :ئلوألا رئبلا ءام بهذف «ئلوألا ميرح ءارو ارثب يناثلا رفح نإو

 .اهرفح ىف دعتم ريغ هنأل ؛ هيلع ءىش

 كلم قّبسل ؛لوألا بناجلا نود «ةثالثلا بناوجلا نم ميرحلا :يناثللو

 .هيف لوألا رفاحلا

 08 ل
 .اهحلصي ام ردقب ميرح اهل :'' ةانقلاو *

 .ميرحلا قاقحتسا يف رئبلا ةلزنمب اهنأ :هللا همحر دمحم نعو
 و

 ىلع ءاملا رهظي مل ام اهل ميرح ال :هدنعو «امهدنع وه :ليقو

 .رهاظلا رهنلاب ٌربتعيف «قيقحتلا ىف رهن هنأل ؛ضرألا

 )١( ديهشلا ردصلل ءاضقلا بدأ حرش يف صنلا ىلع فقأ مل .

 ) )۲ةيانبلا .ضرألا تحت ءاملا ئرجم ۲۹/۱۰.

 ) )۳ةيانبلا .نيبحاصلا دنع وه لصألا يف هركذ يذلا يأ 75/1١6.



 oo تاوملا ءايحإ

 مل : هيلإ هدوَع ٌروجيو «ءءاملا هنع لّدَعو «ةلجدلا وأ تارفلا كرت امو o 7 ص ر 2 نا لا
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 . هؤايحإ رحب

 . رياعل ًاميرح نكي مل اذإ تاوملاك وهف : هيلإ دوعي نأ ٌروجي ال ناك نإو

 ردقيف «ةراوف نيع ةلزنمب وه :ضرألا ىلع ءاملا روهظ دنعو :اولاق

 عارف ةفاميصخب هميرح

 نكي مل ىتح ءًاضيأ ميرح اهل :تاوم ضرأ يف سرعت ةرجشلاو *
 هيف دج ءهل ميرح ىلإ جاتحي هنأل ارو ی شراي انآ هرقل

 .هيف هعضيو «هرمث

 (7ثيدحلا درو هب «بناج لك نم عرذأ ةسمخب ردقم وهو

 درع وجو افلا ةع لدغو ةلجدلا وا كارلا ك )لا

 .ًارهن هنوك ىلإ ةماعلا ةجاحل ؛(هؤايحإ ْرَجَي مل :هيلإ

 ًاميرح نكي مل اذإ تاوملاك وهف :هيلإ دوعي نأ ٌروجي ال ناك نإو)

 "وهو «هريغ رهق عفدي ءاملا َرْهَق نأل ؛رحأ كلي يف سيل هنأل ؛(رياعل

 .مامإلا دي يف مويلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :بناج لك نم :هلوق )١(

 هللا لوسر ىلإ مصتخا :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ هاور ام وهو (۲)

 تكسو «7550(2) دواد وبأ هاور «...ةلخن ميرح يف نالجر ملسو هيلع هللا یلص

 ۲٤٠/۲. ةياردلا 23١1/١6 ةيانبلا رظنيو «هرصتخم يف دعب يرذنملا كلذكو «هنع

 .مامإلا نذإ ىلع هؤايحإ فقيف «مامإلا دي يف مويلا ةلجدو تارفلا كورتم يأ ()



oتاوملا ءايحإ ٦ 

 همحر ةفينح يبأ دنع ميرح هل سيلف : هريغ ضرأ يف رهن هل ناک نّمو

 . كلذ ىلع َةنّيب ميقي نأ الإ ءهللا

 هّنْيِط اهيلع ىقلُيو ءاهيلع ىشمي ءرهنلا ةاَنَسُم هل : الاقو

 ةفينح يبأ دنع ميرح هل سيلف :هريغ ضرأ يف ٌرهن هل ناك نّمو) :لاق

 .كلذ ىلع ةنّيب ميقي نأ الإ هللا همحر

 هنيِط اهيلع يقلُيو ءاهيلع يشمي ءرهنلا ةاََسُم هل :الاقو
 كذاب ءوتاو ضرأ يف رهن '”ئيحأ ن لآ ئلع هاب ةلاسملا هذه :لي

 .هدنع ميرحلا قحتسي ي ال :مامإلا

 لإ هتجاحل ؛ميرحلاب الإ هب عفتني ال رهنلا نأل تشب امهر
 اقلإ ئلإو 0 ا ls «ءاملا لييستل ؛يشملا

 هل نوكيف ءجرحب الإ رايعب ناكم ىلإ لقنلا هثكمي الو «نيطلا

 .رئبلاب ارابتعا

 .هانركذ ام ىلع «هابأي سايقلا نأ :هلو

 .رثألاب هانفرع :رئبلا يفو

 يف ءاملاب عافتنالا نأل ؛رهنلا يف هيلإ اهّقوف :هيف ميرحلا ىلإ ةجاحلاو

 ًءاقتسا الو ءءاقتسالاب الإ رثبلا يف كمي الو «ميرحلا نودب ٌنكمم رهلا

 .قاحلإلا رذعتف «ميرحلاب الإ

 رفح نم :ةميدقلا ةيادهلا تاعبطو «ةيانبلا يف ةنّمضملا ةيادهلا يفو (1)



 o۷ تاوملا ءايحإ

 و د. و دو ا. اب وأو هاو اواو واو اه ها GGG SOG او دو و واو SQ SS هه ولاه

 يدلل اني اراعا هيلع دلا تبلت ميرحلا قاقحتساب نأ :ءانبلا ةجوو

 ٌدهشي ٌرِهاظلاو ديلا ٌمدعنت :هقاقحتسا مدعبو ءديلا بحاصل لوقلاو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ءضرألا بحاصل

 رهنلا بحاص دي يف ميرحلا نأ :امهلف :ةأدّتبم ةلأسم تناك نإو

 :ةضقل نرالا بخان كلب ال اذهلو جهن هامل ةكاسمتنناب

 «امهئاوتسالف ةر امأ :ىنعمو و «ضرألاب هبشأ هنأ :هلو

 هدي يف نمل هاش ٌرهاظلاو «ةعارزلاو سْرَعلل هئيحالص ثيح نم :ىنعمو

 .هب هبشأ وه ام

 قلعم ٌرخآلا عارصيلاو ءامهدي يف سيل باب عارصِم يف اًعّزانت نينثاك

 ءاضقلاو ءهيف عّزانتملاب هبشأ وه ام هدي يف يذلل ئضقي :امهدحأ باب ىلع

 كرت ءاضق : فالخلا عضوم يف

 ٌحلصي امم «هءارو اميف ٌعازنلا امنإ ءءاملا كاسمتسا هب اميف عازن الو

 ءاملا "هب مفاد ٌرَخآلاَف :هرهن ءام هب ًاكسمتسم ناك نإ هنأ ئلع «سرغلل

 هضرأ نع

 طئاحلاك ءهكلم ال ءرهنلا بحاص َح قلعت : ضقت نم "”عناملاو



o۸تاوملا ءايحإ  

 فلخ َرَخآلو اسم هبلج ىلإ «لجرل ٌرهن : «ريغصلا عماجلا» يفو

 بحاصل يهف :امهددحأ ددي يف ةاّنُسملا تسيلو اهل ضرأ ٍةاّنَسملا

 . كلذ ريغو «هنّيط َْقْلمل ًاميرح ءرهنلا بحاصل ىه :الاقو

 يي م هر ےس ےس

 . "هکله ناک نإو هرضقت نی "”نكمتي ال :عوذُج هيلع َرَخآلو «لجرل
oرخآلو «ةاّنَسُم هبلج ىلإ «لجرل رهن :«””ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق ر ل سر  

 يرو مة 1 2 2

 بحاصل يهف :امهدحأ رلي يف ةاّنُسملا تسيلو ءاهّقَرْلَت ضرأ ٍةاّنَسملا فلخ

 .(كلذ ريغو «هنیط یقلمل “امیرح ‹رهنلا بحاصل يه :الاقو

 و و و

 هيلع امهدحأل سيل :هانعم :امهدحأ دي يف ةاّنُسملا تسيلو :هلوق

 .فالخلا عضوم ظفللا اذهب فيثكتيف «ىَقْلُم نيط الو سرع

 .رلي بحاص هنأل ؛ ئلوأ لّغَشلا بحاصف :كلذ هيلع امهدحأل ناك اذإ امأ

 فالخلا عضاوم نم وهف :هّسّرغ نم ئردي ال «سرغ هيلع ناك ولو
 اشا

 .طئاحلا ضقت نم طئاحلا بحاص يأ )١(

 .طئاحلا بحاص كلم طئاحلا ناك نإو يأ (۲)

 .197١ص (۳)

 .ميرح :خسُت يفو )٤(



 o۳۹ تاّوَملا ءايحإ

 .٠ نو و دو دم و واو دو اه او دو هاو هاه هه ها هاه و. هه و ده هو هو هاه و دوو و اه GQ هه هاهو

 5 رم عر 3 و

 :امهدنعو «هدنع ضرألا بحاصل سرغلا ةيالو نأ :فالتخالا ةرمثو

 .رهنلا بحاصل
 ص

 رهنلا بحاصل نإ :ليقو «فالخلا ئلع هنإ :ليق دقف :نَْطلا ءاقلإ امأو

 .شحفي مل ام كلذ

 .""'هدنع «رهنلا بحاص عتمُي :ليق دقف :رورملا امأو

 .ةرورضلل ؛ عئمي ال :ليقو

 :امهلوقبو ءسْرَّعلا يف :هلوقب ُدُخآ : هللا همحر "”رفعج وبأ هيقفلا لاق

 .نْيطلا ءاقلإ يف

 لك نم رهنلا نطب يفصن ٌرادقم هّميرح نأ :هللا همحر فسوي يبأ نع مث
 ا

 فرا اخو تاج لك نم نهنلا: نب رادقم اخو اتم نو
 ۰ ۰ .ملعأ ئلاعت هللاو «سانلاب

f FF FF 

 )١( ةيانبلا .ًاعيمج هللا مهمحر ءامهل ًافالخ «ةفينح يبأ دنع يأ ١6 /58.

 ت «هللا دبع نب دمحم ىناودنهلا (؟)  ۳٣۲ةيانبلا .ه ٠١/۳۸.



 برتشلا لئاسم يف لوصف 0

 برتشلا لئاسم يف لوصف

 هايملا ىف لصف
 نم ائيش عنمُي نأ هل سيلف :ةاتق وأ ءرئب وأ ءرهن لجرل ناك اذإو 4 O 5 ا و ىف ې يع 5

 . مئاهبلاو «مدآ ينبل برشا : ةفشلاو ءةفشلا

 “برشلا لئاسم يف لوصف

 هايملا يف لصف

 كلذ نم عنمُي نأ هل سيلف :ةاّنق وأ ءب وأ رهن ٍلَجَرل ناك اذإو) :لاق
 .(مئاهبلاو «مدآ ىنبل رشا :ةفشلاو 9 ةفكشلا نم ًائيش

 «ًالوأ اهفلأ يتلا يدتبملا ةيادب ىلع هللا همحر فلؤملا هداز امم لوصفلا هذه )١(
 ۳۹/۱٩. ةيانبلا يف امك «برشلا باتك حرش يف هداز رهاوخ اهركذ دقو

 .ةيادهلا ريغ يف اهدجت نأ ردني ءاهتيعقاوو اهباب يف ةمهم لوصف يهو :تلق
 «ةيطخ خسُت ةدع يف ًايناث ينانيغرملا اهفلأ يتلا يدتبملا ةيادب صن زييمت متو

 .ها87١ ةخسنو «ه0۸١٠۱١ ةخسنو ءهه0١٠٠ ةخسنو «ه١۹۸ ةخسن :اهنم

 ءاقتسالاو «مهباود ىقسو «مههافشب برّشلا قح مهل نيذلا :ةّقّْشلا لهأ (۲)
 ءاهلا ضن ا دحاو کک رألا يقس نود < ينا وألاب

 .(هفش) برغملا .ًافيفخت

 عافتنالا َةبْوَت نع ةرابع :ةعيرشلا يفو «ءاملا نم بيصنلا :رسكلاب :برُشلا (۳)
 475/١. (برش) برغملا .باودلا وأ «عرازملل ًايقس ءاملاب



 هه 6٠ وه. واو ىو و هو و واو واود و واو ده هو .٠ وو هه ه هلو هه واه واه واو ده واه هاه اه هاهو

 : عاونأ ةعبرأ ةايملا نأ ملعا

 يقسو قّفشلا ٌَقَح اهيف سانلا نم ردحاو لكلو :راحبلا ءام :اهنم - ١

 Re :هرضرأ ئلإ اهنم ًارهن "ير ا ”يضارألا

 .كلذ

 نم عتمي الف «ءاوهلاو رمقلاو سمشلاب عافتنالاك :رحبلا ءامب ٌغافتنالاو

 .ءاش هجو يأ ئلع هب عافتنالا

 :تارفلاو ةلْجدو َنوحْيَسو َنوحْبَجك «ماًظعلا ةيدوألا ءام :يناثلاو -'1

 .يضارألا يقس قحو «قالطإلا ىلع ٍةَفَشلا ىح هيف سانلل
 شب ال ناك نإ اهل اره هنم رکو هم ارا داو احا ناف

 «لصألا يف ةحابم اهنأل ؛كلذ هل :دحأ كلي يف ٌرهنلا نوكي الو «ةماعلاب
 "ريغ رهف عفا : ءاملا ٌرْهَق ذإ

 ءابجاو مهنع ررضلا م عفد نأل ؛كلذ هل سيلف :ةماعلاب ر ت ناك نإو

 ئرقلا َقَرْعَتف « هتفيض ترسكنا اذإ بناجلا اذه ىلإ ءاملا لمي نأ يف كلذو

 .يضارألاو

 .يضارألا يقس قحو يأ )١(

 ضرألا :خسُن يفو (۲)

 رفحي يأ (۳)

 اهيف هايملا ةوقل ؛عضوملا اذه يف ٌرهق هل سيل ًادحأ نأ ىلإ كلذب راشأ (5)



 هو ه. او و وا. هو و ولو و هو و و و. و وأو ولو GOO اهو و وو يا هج واو ده هاه هاه و ههه هه هه

 هَ ر 520 هه 32 2 ها ص 8

 .هب يقسلل هقشك :ئحرلل رهنلا قش نأل ؛هيلع ئَحرلا بص :اذه ئلعو

 .تباث ةفشلا قحف :"ميساقملا يف ءاملا لحد اذإ :ثلاثلاو -۳
 و و و

 يف :ثالث يف ءاكرش سانلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هيف لصألاو

 «ںانلاو ءالكلاو ءءاملا

 “لوألا هنم ًصخ هنأ الإ .0يادعلاو 0 باشلا مفتي 0

 .ةفشلا وهو 5 1 يقبو

 ”هنودب حابملا ُكّلمُي الو «زارحإلل تعض ام :اهوحنو َرئبلا نألو
 (*هضرأ يف سكت اذإ يبظلاك

 .مهنيب اميف مامإلا مّسِق نيح مهنيعب موق ةمسق يف يأ )١(

 :نوملسملا :ظفليو «١77ص ديبع ىبأل لاومألا ىف :ءاكرش سانلا :ظفلب (۲)

 «(۲۳۰۸۲) دمحأ دنسم )۲٤۷۲(« هجام نبا 57 )۳٤۷۷(« دواد ىبأ ننس ىف

 . ٠١١/۲ ريبحلا صيخلتلا 0757/17 رينملا ردبلا رظني ا ااو

 .ثيدحلا يأ (۳)

 ٤٦/٠١. ةيانبلا .ءاملا نم بيصنلا يأ :نيشلا رسكب (5)

 .براشلا َلْعِف يأ : نيشلا مضب (۵)

 .رسكلاب «برشلا يأ (5)
 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةكرشلا ىلع  مضلاب  برّتثلا يقبو يأ (۷)

 .زارحإلا نودب يأ (۸)

 .رسكت :خسُت يفو «هيف رتتسيو «هيلإ يوأي يذلا عضوملا وهو ءهسانك يف لخد يأ (9)



 o۳ هايملا يف لصف

 نأ رهنلا لهأل ناك : اهايحأ ًاضرأ كلذب يقسَي نأ لجر دارأ نإو
 .ريغي مل وأ مهب رض «هنع هوعنمي

 نأ هل : جر كلم يف رهنلا وأ ضؤحلا وأ ُنْيَعلا وأ بلا تناك ولو

 نم برب َرَخآ ءام دجي ناك اذإ هكلم يف لوخدلا نم َةَفتشلا ديري نّم نمي

 . دحأ كلم ريغ يف ءاملا اذه

 ءاملا باحصتسا هّنكمُي ال ناسنإلا نأل ؛ةرورض ٍةَفَشلا ءاقبإ يف نألو

 لإ ئضفأ :هنع عم ولف "”هرهظو هسفنل هيلإ جاتحم وهو ءناكم لك لإ
 .عوفدم وهو «ميظع جرح

 نأ رهنلا لهأل ناك :اهايحأ ًاضرأ كلذب يقسَي نأ لجر دارأ نإو) :لاق

 .ةرورض الو «مهل صاخ ىح هنأل ؟(ريضُي مل وأ مهب رضا «هنع هوعنمي

 .برشلا ةعفنم تعطقنال :كلذ انْحَبَأ ول انألو

 ,نارحإلاب هل ًاكولمم راص هنإف :يناوألا يف ٌررْحملا ءاملا :عيارلاو -4
 ةهبش هيف اتّيِب هنأ الإ ءذوخأملا ديصلا يف امك «هنع هريغ ىح عطقناو

eعضوم يف ناسنإ هكر ول ئتح ءانيور ام وهو ءليلدلا ىلإ ًارظن  

 .هالي عطقت مل : ًاباصن يواسي وهو «هدوجو زيي

 هل : :لجر كلم يف ٌرهنلا وأ ضؤوحلا وأ نيعلا وأ رئبلا تناك ولو) :لاق

 نم برب رخآ ءام دجي ناك اذإ هكلم يف لوخدلا نم ةَتشلا يري نم عنمَي نأ

 دحأ كلم ريغ يف ءاملا اذه



o4هايملا يف لصف  

 هكرتت وأ ةَفّشلا هيطعت نأ امإ : رهنلا بحاصل لاقي :دجي ال ناك نإو
 . هتفض ٌرسكي ال نأ طرشب هسفنب ذخأي

 نأ هل :َشطَعلا هِرْهَظ وأ هسفن ىلع فاي وهو «كلذ نع همم ولو
 . حالسلاب هَلِقاقي

 .حالسلا ريغب هّلتاقي ثيح ءءانإلا يف زّرحملا ءاملا فالخب

 ذخأي هكرتت وأ فشلا هيطعت نأ امإ :رهنلا تال لاقي :دجي ال ناك نإو

 .هللا همحر "”يواحطلا نع يورم اذهو «(هتفيض رسكي ال نأ طرشب هسفنب

 .هل ةكولمم ضرأ يف َرْفّتحا اذإ اميف حيحص هلاق ام :ليقو

 ناك تاوملا نأل ؛هعّمي نأ هل سيلف :تاوم ضرأ يف اهرفتحا اذإ امأ

 .ةفشلا يف ةكرشلا عطقتي الف «كرتشم ّقَح ءايحإل ناك ٌرْفحلاو اکر تشم

 :شّطعلا هرهظ "وا هسفن لع فاخي وهو «كلذ نع هعتم ولو) :لاق

 27 ادا 3 9 ۶ ا س و

 .ةفشلا وهو «هقح عْئَمب "”هقالتإ صف هنأل ؛(حالسلاب هّلتاقُي نأ هل

 .هَكَلَم دق هنأل ؛(حالسلا ريغب هلتاقي ثيح «ءانإلا يف زرحملا ءاملا فالخب)

 .ةصمخملا ةباصإ دنع ماعطلا اذكو

 .يواحطلا هلاق ام ىلع :خسُن يفو )١(

 .هرهظو :ةيطخلا خسنلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :هرهظ وأ :اذكه (۲)

 .هكالهإ : خس يفو (۳)



 040 هايملا يف لصف

 . حيحصلا يف «بايثلا لّسْغو «ءوضولل هنم ءاملا اوذخأي نأ مهلو

 . . . . . . . : هرآرجب ًالْمَح هراد يف ارح وأ ًارجش ّيقسي نأ دارأ نإو

 هرعت اصعب «حالس ريغب هلتاقي نأ ئلوألا :اهوحنو رئبلا يف :ليقو

 .هل ريزعتلا مام كلذ ماقف «ةيصعم بكترا هنأل

 اميفو ءاريغص ًالودَج ناك نأب «هّلك ءاملا ىلع يتأي ناك اذإ ُةّفّشلاو

 :اهبرشب ءاملا عطقني ةرْثك يشاوملاو لبإلا نم ُدِري

 ةَمَوايملاك راصو «وتقو لك يف هدر ال لبإلا نأل ؛هنم ُعَنمُي ال :ليق

 .بّرشلا ةمسق يف ليبس وهو

 .هقح تيوفت :عماجلاو ءرجاشملاو عرازملا يقسب ًارابتعا ؛"”منمُي نأ هل :ليقو

 يف «بايثلا ٍلْسسَغو ءءوضولل "هنم ءاملا اوذخأي نأ مهلو) :لاق

 ىلإ يدؤي - ليق امك - "هيف ٍلّسَعلاو ءوضولاب رمألا نأل ؛(حيحصلا

 .عوفدم وهو «جرحلا

 اک المح هراد يف ارضخ وأ ارجش يقسُي نأ دارأ نإو) :لاق

 .عنمي نأ رهنلا بحاصل يأ )١(

 .كولمملا رئبلا وأ «كولمملا رهنلا نم يأ (؟)

 .جرحلا ىلإ يدؤي :رئبلاو رهنلا لخاد يف بايثلا لسغو ءوضولا نأل يأ ()

 .ةرضخ :عمج :رضخ :اهنيكست وأ ءرّضخ :داضلا حتفو «ءاخلا مضب )٤(

 .ةرج :عمج :هرارجب ءاملا ًالماح هنوك لاح يأ )٥(



oهايملا يف لصف  

 . حصألا يف «كلذ هل

 هرئبو لجرلا اذه رهن نم هرحشو هلخنو هضرأ يقسُي نأ هل سیلو

 . كلذ نم عنمُي نأ هلو صن هنذإب الإ هتاتقو

 نم عنملا نودعيو «هيف نوعّسوتي سانلا نأل ؛(حصألا يف .كلذ هل

 .ةءاندلا

 لجرلا اذه رهن نم هرجشو هّلخنو هضرأ يقسُي نأ هل سيلو) :لاق

 لخد تم ءاملا نأل ء(كلذ نم عنمّي نأ "هلو صن هنذإب الإ هتاتقو هرثبو

 عطق هئاقبإ يف نأل ؛"'ةدحاوب برُتشلا ةكرش تعطقنا :"”هيساقملا يف

 هكمُي الف هح اهب ىلع ةقضلاو ءرهنلا بحاص ىح ليسملا نألو
 .ةفضلا ىش الو «هيف لييستلا

 يرجتف «هقح هنأل ؛هب سأب الف :هَراعأ وأ «كلذ يف هّيحاص هل َنِذأ نإف
 .باوصلاب ملعأ ئلاعتو هناحبس هللاو «هئانإ يف زرحملا مانا ةا هيف
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 .ةانقلاو رثبلاو رهنلا بحاصل يأ )١(

 .ةمساقملا :خسُت يفو «هنيعب لجر ةمسق يف يأ (۲)

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح .ةيلكلاب يأ (۳)



 ”اصف

 راهنألا يك يف

 مساقملا يف ف هؤام لُخدَي ملو ءدحأل ِكولمم ريغ رهن : : ةثالث راهنألا

 .هوحنو تارفلاك دعب

 . ماع هنأ الإ < «ةمسقلا تحت هؤام لحد «ٌكلولمم ٌرهنو

 .صاخ وهو «ةمسقلا يف هؤام لخد «كولمم ٌرهنو

 اهنألا "”يرَك يف لصف

 لخدي ملو ءردحأل كولمم ريغ رهن :ةثالث راهنألا) :هنع هللا يضر لاق
 .هوحنو تارفلاك «دعب ميماقَملا يف هؤام

 كولمم ٌرهنو «ماع هنأ الإ ءةمسقلا تحت هؤام لحد «ٌكولمم ٌرهنو

 .(صاخ وهو «ةمسقلا يف هؤام لحد

 .همدعو « "هب ةعفشلا قاقحتسا :امهنيب لصافلاو

 .هنم سنا ام حقو «هنيط جارخإو ءرهنلا رفح يأ (1)

 ةيادهلا تاعبط يف ءاج هنأ ىلإ انه هّبنأو 201/١0 ةيانبلا رظنيو «رهنلاب يأ (۲)
 ءةيادهلا نم ه١٠٠٠ ةخسن يف كلذكو «ةفّشلا :ظفل ءاج :ةعفشلا :ظفل لدب ةميدقلا

 .اهوشحمو ةيادهلا حاَرُش ئرج ةعفشلا :ظفل ئلعو « عفشلا :خسنلا يقاب يف ءاجو



 راهنألا يرك يف 0۸

 ت 26 و

 . نيملسملا لام تيب نم ناطلسلا ىلع هيرك : لوألاف

 .هيرك ىلع سانلا ربجي مامإلاف : ءيش لاملا تيب يف نكي مل نإف 0 +° 0

 .لاملا تيب ىلع ال .هلهأ لع هيركف : ىناثلا امأو

 ةعفنم نأل «(نيملسملا لام تيب“ نم ناطلسلا لع هيرك :لوألاف)

 «ةيزجلاو جارخلا ةنؤم نم هيلإ فرصُيو «مهيلع هتنؤم نوكتف ءمهل يركلا
 0 كداب ا يناثلا نأل ؛تاقدصلاو ا نود

 5985-5 اهتوميقي ال مه ذإ ةماعلا تلمس اع

 ."”0"'مكدالوأ مّتعبل : منكر ولا :هنع هللا يضر.رمع ا

 نيذلا ريسايملا ىلع هثنؤم لعجتو «هقيطب ناك نم هل ؟”جَرخُي هنأ الإ
 .مهسفنأب هّنوقيطي ال

 ءمهل قلا نأل ؛(لاملا تيب ىلع ال «هلهأ ئلع هّيرَكف :يناثلا امأو)

 .مكاحلا مامإلا رمأب الإ كلذ يف اوقفنُي نأ لقف (1)

 ىلع اوربجُت ملو «نيملسملاب قحلت يتلا ةبئانلا هذه لثم يف متكرُت ول ينعي (۲)

 ءيش لصحي ملو «نيملسملا هايم تدسفل :ةروصلا هذه لثم يف ةماعلا ةحلصملا ةماقإ

 0٥٤/٠١. ةيانبلا .مكدالوأ عيب ىلإ رمألا لوؤي نأ ىلإ ءالغلا عقوو «ضرألا عرازم نم

 « هذجأ مل ۲٤٦/۲: ةياردلا يفو «بيرغ :7915/15 ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 هركذ امنإو «ثيدحلا يف ةروهشملا بتكلا يف هيلع فقأ مل ٥٤/٠١: ةيانبلا لاقو

 !؟هوذخأ نيأ نم ردأ ملو .مهبتك يف انباحصأ

 هيلي ناك نم رهنلا يركل رغب يأ (؛)



 04 راهنألا يرك يف

 . هیرک ىلع رّبجي : مهنم ئبأ نمو

 ‹يضارألا قرغک ماع ررض هيفو «قائبنالا ةفيخ هونصحي نأ اودارأ ولو

 . يركلا فالخب ءالف : الإو «يبآلا ٌرّبجي : قررطلا داسفو

 .هلهأ لع هيركف : هجو لك نم ٌصاخلا وهو : ثلاثلا امأو

 "”صولخلاو صوصخلا ىلع «مهيلإ ٌدوعت ةعفنملاو
 ةيقب ٌررض وهو «ماعلا ررضلل ًاعفد ؛(هیرک ىلع بجی :مهنم ئبأ نمو)

 .هب ضراعي الف «ضوع هلباقُيو «صاخ :يبآلا ٌررضو ؛ءاكرشلا

 ماع ٌررض هيفو «قاثبنالا ةفّيِخ ونصح نأ اودارأ ولو) :لاق

 .موهوم هنأل ؛(الف :الإو «يبآلا ٌرّبجي : قرطلا داسفو «يضارألا قّرَك

 .مولعم هنأل ؛(يزكلا فالخب)

 ايب اَمِل ؛(هلهأ ىلع هّيركف :هجو لك نم صاخلا وهو :ثلاثلا امأو)

 .يناثلا يف امك «يبآلا ربجي :ليق مث

 فد كمبو. + صا رر ند دا لك نألو لف

 توتساف «يضاقلا رمأب ناك اذإ هيف اوقفنأ امب يبآلا ىلع عوجرلاب مهنع
 .مدقت ام فالخب «"”'ناتهجلا

 مامإلل نوكي نأ نود يأ :صولخلاو «ةماعلاب كارتشالا نود يأ :صوصخلا (1)
 .هيف ءيش

 .هنم ليسلا جورخو راجفنالا يأ .قاقشنالا :خسُن يفو (1)

 .هتقفر ةبنجو «يبآلا ةبنج يأ .ناتبتجلا :خسُت يفو (۳)



 راهنألا يڙک يف 9

 E 5 دا i كم
 : لجر ضرأ زواج اذإف «هالعأ نم مهيلع كرتشملا رهنلا يرك ةنؤمو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «هنع عقر

 برُشلا صصحب «هرخآ ىلإ هلّوأ نم اخ مهيلع ىه : الاقو

 . نيضّرألاو

 .اعيمج اوهتتما اذإ انك :ةفشلا قل رخ الو

 ضرأ زواج اذإف هالعأ نم مهيلع كرتشملا رهنلا يرك ةنؤمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هنع عَِر :لجر

 برُتتلا صصخب «هرخآ ىلإ هلّوأ نم ًاعيمج مهيلع يه :الاقو

 لييست ىلإ هجايتحال ؛لفسألا يف ًاَقَح ئئلعألا بحاصل نأل ؛(نيضرألاو
 .هيف ءاملا نم لَضف ام

 بحاصل لّصَح دقو « يقّسلاب عافتنالا :يزكلا نم د دوصقملا نأ :هلو

 .هريغ عافنإ همزلي الف «ئلعألا

 حطس ئلع ليسُم هل ناك اذإ امك «هّثرامع ليسُملا بحاص ئلع سیلو
 .هالعأ نم هدسب هضرأ نع ءاملا عقد هّنكمُي هنإو فيك «هريغ

 .هانركذ امك ءهضرأ رواج اذإ هنع عفري امنإ مث

or OG : 55  
 .هّللا همحر دمحم نع يورم وهو «هرهن ةهوف زواج اذإ :ليقو

 ةهّوفو «قيرطلا ةهّوف كلذكو ءرهنلا لوأ وهو «واولا ديدشتو ءءافلا مضب (1)
 .08/ 16 ةيانبلا .قاقزلا



 0۵١ راهنألا يرك يف

GG ® ®٠ هه و اه. اه. و و واو واو و. و و ا. واه واه ده هج ده هده هدو اه هه هو اه هه واهو هو هاه  

 .هلفسأو هالعأ نم ةهوفلا ذاختا يف ًايأر هل نأل ؛حصأ لوألاو

 ءاملا حتفي نأ هل :ليق : هثنؤم هنع تطقس تح هّضرأ يركلا زواج اذإو

 .هقح يف يركلا ءاهتنال ؛هضرأ يقسيل

 .هصاصتخال ًايفن ؛هؤاكرش عرفي مل ام كلذ هل سيل :ليقو

 مهنألو ءَنْوصْحَي ال مهنأل ؛ءيش يركلا نم ةفشلا لهأ ىلع سيلو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ٌعابتأ

 دم دع دع 8 دع



 لصف 0«

5 
 لصف

 هيف يفّرصتلاو ءيفالتخالاو «برُسشلا ئوعد يف
 .ًاناسحتسا ؛ضرأ ريغب برشا ئوعد حصتو

 نأ ضرألا بحاص دارأف «هريغ ضرأ يف يرجي لجرل رهن ناك اذإو
 / 1 . هلاح ىلع كر : هضرأ يف ٌرهنلا يرجي ال

 وأ «هل َرهنلا اذه نأ ةنيبلا هيلعف : ًايراج نكي ملو ءهولي يف نكي مل نإف
 .هل ئضقيف : اهّيقسيل هضرأ ئلإ هقوسي ءرهنلا اذه يف هل ُهارْجَم ناك دق هنأ

 لصف

 هيف فّرصتلاو ءيفالتخالاو «بأرشلا ئوعد يف

 كّلمُي دق هنأل «(ًاناسحتسا ؛ضرأ ريغب برسل ئوعد حصتو) :لاق

 بوغرم وهو «هل برشلا يقسو «ضرألا عيب دقو «ًاثرإ ٍضرألا نودب

 .ىوعدلا هيف حصتف « هيف

 بحاص دارأف «هريغ ٍضرأ يف يرجي لجرل رهن ناك اذإو) :لاق

 هل لوعتسم هنأل ؛(هلاح ئلع كرت :هضرأ يف رهنلا يرجي ال نأ ضرألا

 .هّلوق لوقلا نوكي :فالتخالا دنعف «هئام ءارجإب

 «هل َرهنلا اذه نأ ةنيبلا هيلعف :ًايراج نكي ملو «هدي يف نكي مل نإف) :لاق
 ؛(هل ئضقيف :اهّيقسيل هضرأ ىلإ هقوسي «رهنلا اذه يف هل هارَحَم ناك دق هنأ "وأ

 .هنأو :خسُت يفو (۱)



 o0 هيف فّرِصتلاو ءيفالتخالاو «بْرّشلا ئوعد ىف

 ىلع مهنيب برَشلا ناك : بّرَشلا يف اومصتخاو ءموق نيب رهن ناك اذإو
 . مهيضارأ ِرْدَق

 كلذ هل نكي مل : َرهنلا َركْسَي ىتح برشي ال مهنم ئلعألا ناك نإف

 ES «هتصحب برشي تح رهنلا ىلعألا َركْسَي نأ ىلع اوضارت نإف

 «"بازيملا وأ «"حطس ىلع وأ ءرهن يف ُبّصَملا :اذه ئلعو
 E E راد يف ىشمملا

 برشلا ناك :برشلا يف ف اومصتخاو «موق نيب رهن ناك اذإو) :لاق

 .(مهيضارأ راق ئلع مهنيب

 نأل ؛قيرطلا فالخب ةةراذقب ردقتيف «انييقسب عافتنالا دوصقملا نأل

 .راحاو رطَمَل ىلع ٍةقّيضلاو ٍةعساولا رادلا يف وهو «قّرطتلا دوصقملا
 هل نكي مل :"”رهنلا کسی ئتح برشی ال مهنم ئلعألا ناك نإف) :لاق

 .هتصحب برشي هنكلو) «نيقابلا قح لاطبإ نم هيف اَمِل ؛(كلذ

 «هتصحب برشي ئتح رهنلا ئلعألا ٌركسَي نأ ىلع اؤًضارت نإف

 .حطس ىلع بصملا وأ ينعي )١(

 .بصملا :ئلع افطع :عفرلاب (۲)

 ةيانبلا .هثددس اذإ :رصن :باب نم :اركس رهنلا ركس :باب نم ءرهنلا دسي يأ (۳)

1/1" 



o»4ع 2 5  

 هيف فرصتلاو ءيفالتخالاو ‹برشلا ئوعد ىف 00ج

 .زاج : هتبوُت يف مهنم ٍدحاو لك ركسَي نأ ئلع اوحلطصا وأ

 اضرب الإ ءام ئحر هيلع بِصْنَي وأ .ًارهن هنم يركي نأ مهددحأل سیلو

 هباحصأ

 ضرأ يف اهعضوم نوكيو «ءاملاب الو رهنلاب ٌرِضُي ال ىحر نوكي نأ الإ
 ت

 حلا نأل ؛(زاج : :هتبوت يف مهنم '''دحاو لک رسي نأ ئلع اوحلطصا وأ

 هب سكني امب ركسي ال :ةبشخ و | حْوَِب كلذ نم نكمت اذإ "هنأ الإ ءمهل

 .مهب ًارارضإ هنوكل « ضارت ريغ نم ٌرهنلا
 الإ ءام ئحر هيلع بيعي وأ ءرهن هتم يركب نأ مهدحأل سيلو): لاق

 .ءانبلاب ككرتشم رتشم عضوم لْغَشو «رهنلا ٍةَفيض ٍةفض رسك هيف نأل ؛(هباحصأ اضرب

 يف اهعضوم نوكيو «ءاملاب الو رهنلاب ٌريمُي ال یحر نوكي نأ الإ)
 .هريغ قح يف ررض الو «هسفن كلم يف فرصت هنأل ؛ (اهبحاص ضرأ

 نع ٌريغتي نأ :ءاملابو «هتفيض ٍرْسسُك نم هاي ام :رهنلاب ررضلا ئىنعمو
 ١ .هيلع يرجي ناك يذلا هنت

 ليصرلا يظن" ”نابلاو "بلاير

 .لجر :خسُن يفو )١(

 .ىلعألا يأ (۲)

 ئقتسُي ةريبك ٌةفرغم هسأر يفو ءزرألا قادم بيكرت بكري ليوط ٌعذج يه (۳)
 .55/ 5164 ةيانبلا .اهب

 .رئبلا نم هيلع ئقتسي ب يذلا ريعبلا يه )٤(



 000 ٠ هيف يفّرِصتلاو ءيفالتخالاو ءبرّششلا ئوعد ىف

 .ةرطنَق الو ؛ًارسج هيلع ُذِخَتَي الو

 موق نيب صاخ رهن نم ٌذخأي «صاخ رهن احاول ناك اذإ ام فالخب
 .كلذ هل : هنم قثوتسيو هيلع َرِطنَقِي نأ دارأف

 ذآ يف كلذ ديزي الو «كلذ ضقنَي نأ دارأف «ًاقئوتم م ًارطنقم ناك وأ

 .كلذ هل : نوكي ثيح ءاملا

 سل سم 3 ومو

 .رهنلا مف مسوي نأ نم عتميو

02 5 ۶ 52 5 

 .موق نيب صاخ قيرط ةلزنمب «(ةرطنق الو ؛ًارسج هيلع ذيب الو) :لاق
 و

 «موق نيب صاخ رهن نم ذخأي «صاخ رهن واحاول ناك اذإ ام فالخب)
 .كلذ هل : "نم قثوتسيو «هيلع رطنقي 5 نأ دارأف

 ٠.٥ 8 ل ع e 0 وي” ع
 لأ يف كلذ ديزي الو «كلذ ُْضقنَي نأ دارأف ءاقثوتسم ارطنقم ناك وأ

 «ًاعفرو ًاعضو هكلم صلاخ يف فرصتي هنأل «(كلذ هل :نوكي ثيح ءاملا

 .ءاملا ةدايز ذخأب ءاكرشلاب ررض الو

 ديزيو ءرهنلا ةفيغ سكي هنأل ؛(رهنلا مف وا کک : لاق

 وكلاب ةمسقلا تناك اذإ اذكو

 )١( ةيانبلا .رهنلا نم ةرطنقلا يبناج دشي يأ 55/1١6.

 تيبلا بقث وهو «ئوكلاب ةمسقلا تناك اذإ ةّركلا مسوي نأ هل سيل يأ (۲)
 ةيانبلا .رهنلا ئوك :لاقيف «لوادجلا وأ عرازملا ىلإ ءاملا حتافمل ريعتسا مث ءًالصأ

0/6" 



 هيف فّرصتلاو ءيفالتخالاو ,برّسشلا ئوعد ىف 5

 : مايألاب مسقي نأ مهدحأ دارأف :ليوكلاب تحفو ةيسقلا تناك ولو

 .كلذ هل سيل

 E 6 ى ۶ 2
 نأ احاول سيل : صاخ رهن يف ةامسم ىوك مهنم ٍدحاو لكل ناك ولو

 . هلهأب ٌرِضُي ال ناك نإو وك ديزي

 . .ئرخأ هل ضرأ ئلإ برش َقوُسَي نأ رهنلا يف ءاكرشلا دحأل سيلو

 ؛هنم عرذأ ةعبرأ يف اهّلعجيف ءرهنلا مق نع اهّرْخْوُي نأ دارأ اذإ اذكو

 .هيف ءاملا E دادزیف «هيف ءاملا سابتحال

 كلذ هل درک ت افر وا تارک لمست نأ ةا اذ[ اتاك

 ىف اهو كلا س راسا :لصألا يف : ءاملا ةمسق نأل ؛ ؛حيحصلا يف

 .ةمسقلا عضوم ٌرييغت هيف نكي ملف ءةداعلا وه «عفرتلاو لفستلا رابتعا ريغ

 مسقي نأ مهدحأ دارأف ءئوكلاب ْتَعَقَو ةمسقلا تناك ولو) :لاق

 .هيف قحلا روهظل ؛هِمّدِق ىلع كري ميدقلا نأل ؛(كلذ هل سيل :مايألاب

 سيل :صاخ رهن يف ' اسم یو مهنم راحاو لكل ناك ولو) :لاق

 .ةصاخ ةكرشلا نأل ؛(هلهأب رضي ال ناك نإو ةّوك ديزي نأ حاول

 ل قش نأ مهنم لكل نأل ؛مظعألا رهنلا يف ئوكلا تناك اذإ ام فالخب

 .ئلوألا قيرطلاب ئوكلا يف ديزي نأ هل ناكف «ءادتبا هنم ًارهن

 ئرخأ هل ضرآ ىلإ هبريش قوسي نأ رهنلا يف ذ ءاكرشلا ٍدحأل سيلو) :لاق

 .بصتنلاب :ةاًمسم :ىرخأ خس د يف تطبضو )١(



 هدا/ هيف فّرصتلاو «فالتخالاو «برشلا ئوعد يف

 .برش كلذ يف اهل سيل
 هذه ىلإ يهتني ئتح ئلوألا هضرأ يف هبريش َقوُسَي نأ دارأ اذإ اذكو

 . ئرخألا ضرألا

 نأ امهنيب وك هيفو «صاخلا رهنلا يف نيكيرشلا نم ئلعألا دارأ ولو

 .كلذ هل سيل : رت ال يك ؛هضرأ نع ءاملا ِضْيَلًاعْفَد اهّضعب سي

 .امهنيب ةفصانم برشلا مسقَي نأ دارأ اذإ اذكو

 .هقح هنأ ىلع هب لدتسي :دهعلا مداقت اذإ هنأل ؛(ُبريِش كلذ يف اهل سيل
 و

 ىلإ ىهتني ىتح لوألا هضرأ ىف هبريش قوسي نأ دارأ اذإ اذكو) :لاق
 ىلوألا ضرألا ذِإ «هقح ىلع ةدايز يفوتسي هنأل ؛(ئرخألا ضرألا هذه 2 7 0 ع

 .ئرخألا ضرألا ْئَقسُت نأ لبق ءاملا ضعب '”فَّشْنَت

 «ئرخأ راد لإ ًاباب هيف حتفي نأ مهّدحأ دارأ «كرتشم قيرط ٌريظن وهو
 .قيرطلا اذه ىف اهحتفي ىتلا رادلا هذه نكاس ريغ اهثكاس

 ىّوك هيفو «صاخلا رهنلا يف نيكيرشلا نم ئلعألا دارأ ولو) :لاق

 هل سيل :رنَت ال یک ؛هضرأ نع ءاملا ضْیفل ًاعفد اهضعب سي نأ امهنيب

 .رخآلاب ررضلا نم هيف امل ؛(كلذ

 ةمسقلا نأل ؛(“امهنيب ةفصانم "”برشلا مسقي نأ دارأ اذإ "ذكو)

 .برشت يأ )١(

 هل سيلا يأ (9)

 .رهشلا :ئرخأ يفو «رهنلا :خسُن يفو (۳)

 .روهشلا وأ مايألاب يأ (5)



 هيف فّرصتلاو يفالتخالاو ,برُششلا ئوعد ىف 00۸

 .هدعب نم هتثرول اذكو

 .هنيعب عافتنالاب ئصويو «ثّروي امم : ُبرّسشلاو

 .هلك كلذب ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا فالخب

 يف الو «لثملا ٌرهم بجي ئتح «حاكنلا يف ّىَّمسم ُمّلصَي ال اذكو
 . قادّصلا نم ْتَمصَبَق ام در بجي ئتح «علخلا

 .ئوعدلا نع حلصلا لدب ُمُلِصَي الو

 .امهل قحلا نأل ؛ايضارتي نأ الإ «تّمَّدقت ئوكلاب

 .كلذ َّضْقنَي نأ لفسألا بحاصل :يضارتلا دعبو

 برشلا ةلدابم نإف برشا ةراعإ هنأل ؛(هدعب نم هتثرول اذكو) :لاق

 .ةلطاب برُشلاب
 .هنيعب عافتنالاب ئصويو «ثتروي امم :برُشلاو) :لاق

 هذهب ينعي «(هلك كلذب ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا فالخب

 سيل هنأل وأ «ررغلل وأ «ةلاهجلل امإ ءدوقعلا هذه رونا ال تح .ٍدوقعلا

 :دوقعلا تلطب اذإو «هريغ بريش نم قس اذإ نمضي ال ئتح «موقتم لامب

 .ةلطاب :لطابلاب ةيصولاف

 الو «لثملا ٌرهم بجي ئتح «حاكنلا يف ىّمسم ُحَلَصَي ال اذكو) :لاق

 .ةلاهجلا شحافتل ؛(قادّصلا نم تصب ام در بجي ئتح «علخلا يف

 نم ءيشب ُكّلمُي ال هنأل ؛(ئوعدلا نع حلصلا لدب حصي الو) :لاق

 .دوقعلا



 004 هيف فّرصتلاو «يفالتخالاو «برّششلا ئوعد ىف

 لاح يف امك «ضرأ نودب هټوم دعب هبحاص نيد يف برشلا عابي الو

 . هتايح

 نضر ف اهئام نم لاَسف مام اهركم لأ ةةضرأ لجرلا قس اذإو
 .اهئامض هيلع نكي مل : ءاملا اذه نم هراج ّضرأ ترت وأ ءاهقرغف 2« لجر

 يف امك «ضرأ نودب هيوم دعب هبحاص ِنْيَد يف برشا عابي الو) :لاق
 .(هتايح لاح

 ءاهل بريش ال ضرأ لإ | هّمُضَي نأ حصألا :؟مامإلا ٌعنصي فيكو

 :هنودبو «برشلا عم «ضرألا ةميق ىلإ رظني مث ءاهبحاص نذإب امهعيبيف
 .نيدلا ءاضق ىلإ توافتلا ؛ فرصيف

 مف مل ترش رب اقرأ تملا ةك 3 ةكرت ئلع ئرتشا :كلذ دجي مل نإو

 فرصيو «ضرألا نمث ىلإ نمثلا نم ""فرصَيف ءامهعابو ءاهيلإ برشا
 .نيدلا ءاضق ىلإ "”لضافلا

 لاسف) ءاهآلم يأ «(ءام اهَّرَخَم وأ ءهضرأ لجرلا ئقس اذإو) :لاق
 مل :ءاملا اذه نم هراج ضرأ تَرَ وأ ءاهقّرغف «لجر ضرأ يف اهئام نم

 كفا قاع ا لمص رع هلال ا هيله وك

FFان نت ان  

 .ةبرشألا باتكب ديو «عباسلا ءزجلا هيليو «سداسلا ءزجلا مت *

 .يدؤيف :خسُت يفو )١(

 .برشلا نمث وهو )۲(





 0٦1 سداسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 سداسلا ءزحلا تاعوضوم سرهف

 10000 0 0 0 0000 تاراجإلا باتك

 ey مقل او ا
 00 رجألا مامت قاقحتسا مدع نايب يف لصف
 1 ايف ف نوک او روسيا ال امو الا انف ب ان فان
 Tees ةدسافلا ةراجإلا باب

 ك0 ]1 ريجألا نامض باب

 000 0 بد نيطرشلا دحأ ىلع ةراجإلا باب

 UDI ا ا ل دبعلا ةراجإ باب

 0 ةراجإلا يف فالتخالا باب
 11 حا ا ةراجإلا خسف باب

 ا ا
 اا يول ماسلا ماوس ونا ا ا بّئاكملا باتك
 Rn ل ةدسافلا ةباتكلا يف لصف
 اا هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام باب

 1 ةباتكلا يف لخدي نم نايب يف لصف
 OE بابلا اذه نم ئرخأ لئاسم يف لصف
 0 1 دبعلا نع بتاكي نم باب

 ا EGS كرتشملا دبعلا ةباتك باب

 TEB ىلوملا تومو «هزجعو «بتاكملا توم باب

 0 0 011 e الولا باتك



 VOTERS وا نال فل ف لالا ا تلا ا اروا باک

 VON SERR لجو رع هللا قوقح يف عقاولا هاركإلا يف لصف

 ااا 1 رجحلا باتك

 0 ااا داسفلل رّجحلا باب

 ا e GS غولبلا اح يف لصف

 31غ 0 نيدلا ببسب رجحلا باب

 ESS 0 0000525 دز دز ة رة نوذأملا باتك

 IRS E يبصلا نذإ ماكحأ يف لصف

 o 1 ا بصغلا باتك

 0 بصاغلا ٍلعفب ُّيغتي اميف لصف

 00 0 05 بصغلاب قلعتت ةقرفتم لئاسم يف لصف

 TENSE RNR TAT موتي ال ام ٍبْصَغ يف لصف

 م لا اا ةعفشلا باتك
 a 00077 اهيف ةموصخلاو «ةعفشلا بلط باب

 0 ا 12 as فالتخالا يف لصف

 Eas 0 1111 عوفشملا هب خؤي اميف لصف
 ADS 0 عوفشملا رّيغت يف لصف
 000000001 هيف بجت ال امو «ةعفشلا هيف بجت ام باب

 E ا ةعفشلا هب لطبت ام باب
 e ا ةعفشلا اهب لطبت يتلا ليحلا نايب يف لصف

 0 ةقرفتم لئاسم

 TE EGRESS ARR ةمسقلا باتك

 a مّسقُي ال امو ٌَسِقُي اميف لصف



 سداسلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 E E ا دابذلا باتك

 Rs لاو ءِرظّنلاَو «يطولا يف لصف

 ا ل هريغو «ءاربتسالا يف لصف

2Fد6 د د1 ¢  

 5وووووووووووووووووو

 هووووووووووووووووهو

 .ووووووووووووووووهه

 وو ووووووووووههوووو

 0و وووووووووةووووووو

OTT OOD 

 ةوووووووووووووووووو

 ةوووووووووووموووووو

 .ووووووووووووووفوهوهه

 و ووو و ووو ووو ووو مممو

 و وووووووووووووووهوه

 و وووووووووووووووم٠ه





 010 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

2 

 الماك ةيادحلا باكل لمم سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف
 5 ةف مو ةا لا نع فم اردو قحا دا
 ۸۳ ةيادهلا باتك ةيادب
 ٤۱ ةالصلا باتك AV تاراهطلا باتك

 يناثلا ءزجلا سرهف
 ٥ ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳۱٦ جحلا باتك Yo موصلا باتك or\ ةاكزلا باتك

 ثلاثلا ءزجلا سرهف

 "5 عاضرلا باتك ° حاكنلا باتك

 ٤۷١ ناميألا باتك ٤١١ قاتعلا باتك 1١4 قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف
 15 ةقرسلا باتك ° دودحلا باتك
 ۳۰۱ طيقللا باتك 10۷ ريسلا باتك
 ۳۲۰ قابإلا باتك ۳۰۸ ةطقللا باتك
 :a ةكرشلا باتك ۳۲٢ دوقفملا باتك

 ۳4۲ عويبلا باتك ضني فقولا باتك



 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲٤ ةلافكلا باتك ٥ فرصلا باتك

 الا يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ٠١۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتك ¬ ۲ تاداهشلا باتك

 ۳۹۰ ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۳۸٥ حلصلا باتك 4٤ رارقإلا باتك

 0۹ ةعيدولا باتك ۸ ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك ٤> ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 ال4 2 بتاكملا باتك 0 تاراجإلا باتك

 o۲\ هاركإلا باتك ۱۳٢۹ ءالولا باتك

 ١94  نوذأملا باتك ۱۷ رجحلا باتك

 1۹ ةعفشلا باتك 1۹ بصغلا باتك

 الهال ةعرازملا باتك ۳۱١ ةمسقلا باتك

 4١6 ةيحضألا باتك ۳۸۲ حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 ها" تاوملا ءايحإ باتك 165 ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك ° ةبرشألا باتك

 ١77 تايانجلا باتك ۷۰ نهرلا باتك

 ٥ لقاعملا باتك 4 تايدلا باتك

 0۰ ئثنخلا باتك ۸€ اياصولا باتك

 اننا ع اي ا






